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داءــإه

بـال منحـازة إلـى الفقـراءانـتأقصـاه ألنهـا كهـزت الـوطن مـنالوطنیـة الحـرة تجربـةفـي مجـال الصـحافةإلى تجربة شـبابیة
والتاریخ. .أصبحت ملك الناسإلى تجربة الدستور التي.تحفظات

نجمأحمد فؤاد
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تقدیم

عالقـة أساسـها عـدم الثقـة . .وحكوماته المتعاقبة عالقة من نوع خاصن الشعب المصرينشأت بیعلى امتداد تاریخنا الطویل 
ها ومواقعهـا بـالطرق التـي ن طریـق الحـالل ولـذلك فهـي تحمـي نفسـواللؤم المتبادل فالحكومة تعرف أنها لم تأت إلى مقاعد السـلطة عـ

سـبة تمـر دون أن تؤلـف اا وال تتـرك منا حقیقًیـدیمقراطًیـالشعب تمثـیالً تراها مناسبة لظروفها ولكنها وفي كل الظروف تزعم إنها تمثل 
أن هــذه الحكومــة أو تلــك ال تمثــل بعومــن جهــة أخــرى یعــرف الشــ!أرق قصــائد الغــزل فــي ســواد عیــون الشــعب المصــري الحبیــب

والمـوروث الشـعبي . .ي الحكـممـع مصـالح مغتصـبتماًمافي حالة حب ضد هذه المصالح المتعارضة دائًمامصالحة الحیاتیة ولكنها 
أعمـل أبعـد –بالمقوالت واألمثال الشعبیة التي تلخص عالقة الحاكم بالحكومة علـى ضـفتي النیـل الخالـد وخـد عنـدك المصري زاخر 

. .إن حكمـك النـدل طیعـه–و –اللـي مـا تقـدرش علـى قطعهـا بوسـها اإلیـد –و -؟توریها من مـش عـارف إیـهال إیه في الحكومة و 
یـا فرعـون –و –إن كـان دراعـك عسـكري إقطعـه –و –قول له یـا سـیدي . .كان لك عند الكلب حاجهإن –و –كمته أدبه وٕان ح

–ي یتجـوز أمـي أقولـه لـه یـا عمـي لـال–و –رمـي لـه حـش وا. .إن لقیت بلد بعبد العجل-و–قال مالقیتش حد یردني ؟إیه فرعنك
بط اللـي عـارف وقـد اكتسـبت الحكومـات المعاقبـة الخبـرة فـي التعامـل مـع هـذا الشـعب اللـنظام تلقیح یعني واللي في القلـب فـي القلـب

االتنــین . .إن الحكومــة مصــدقة الشــعب أو العكــسقش فــاهم حاجــة وٕاوعــى تصــدإبلــیس مخبــي إبنــه فــین وبیســتعبط وعامــل نفســه مــ
الحكـام المدججـة یسـمیها الشـعب مـن قصـور اهـفاهمین بعض كویس وهارشین بعض تمام التمام بدلیل إن أي ریـح طیبـة تـأتي أخبار 

قبلــوا علیهــا صــلت تجربةالدســتور النــاس صــدقوها وأیعنــي أونطــة ألن الجرایــد بتاعــة الحكومــة لكــن لمــا ح–كــالم جرایــد –المصــري 
هـار وتـدعو لهـم بشكل أفزع الحكام مع إنهم یملكون كل أجهزة اإلعالم الجبارة المرئیة والمسموعة والمقروءة التي تسبح بحمدهم لیل ن

الدسـتور ضـاربین بمصـداقیتهم صـحیفةبهم الفزع مداه حـین قـاموا بـإغالق غلوقد ببطول المكوث على كراسي السلطة وقلوب الناس 
ویهـا هـذا الكتـاب هـي مـا اسـتطعت إنقـاذه مـن مجموعـة المقـاالت التـي یح. .یا صدیقي القارئ. .الدیمقراطیة المزعومة عرض الحائط

وأرجـو أن تتقبلهـا بصـدر ننـي إذ أقـدمها لـك اآلن وإ . .حتفظ به مـن كـل األشـیاءول مقاالت ضمن ماال أحتفظ بأصأالضیاع ألنني ال
. .الصدیق وتقرأها بعین اإلنصاف

أحمد فؤاد نجم
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؟إیه رأیك بقى فهمت حاجة

وكـل مـن هبـر لـه هبـرة نـام علیهـا وشـد اللحـاف واللـي عاجبـه .انقسـمت هبـر هبـرن البلـد دي یبدو واهللا أعلم بما في الصدور إ
إنمـا . .الكالم ده مش كالمي ولو إني موافـق علیـه وباصـم بالعشـرة،)أمك في العش وال طارت ( له اعاجبه واللي مش عاجبه یقولو 

والمناسـبة السـعیدة اللـي جرجـرت مثـل ،لعیـاذ بـاهللاوهمـا شـابان أصـابتهما حرفـة الشـعر وا) ى . م( و ) د .أ( الكالم ده وصلني من 
بلجنـة الشـعر مجـاًزاعصـفور فـي فریـق األمـل المسـمى جـابر) الكـوتش ( أخیـًراهذا الكالم هي عملیة اإلحالل والتجدید اللي أجراها 

دي فیهـا مجلـس أعلـى دلـإن الببـو حنیفـة النعمـان مـا أعـرف مـالكي وأشـافعيتبع المجلس األعلـى للثقافـة وأنـا علیـا الطـالق بالثالثـة 
عرفـت أجـارك اهللا دمـاغي زي مـا تقـول ضـربت زي الراجـل حنـي شـویة لكـن بعـد مـالثقافة إال ساعة تارخیه ویمكـن ده اللـي كـان مریَّ ل

قفالــت لـه لــك ؟ولیـةاللحمـة یــا فــین :قــال لهـا! اللـي جــاب لمراتـه اتنــین كیلـو لحمــة تطـبخهم وســاعة العشـا حطــت لـه الطبــیخ قردیحـي
لـي واخـد؟طیب آدي اللحمة فین القطة:كیلو قالهانیالقطة وحطها ع المیزان طلعت اثنقام الرجل ماسك؟اسكت مش القطة كلتها

؟فین القطة؟بالك یا عصفور
تعـرف :قـال لـي؟وكیـف كـان هـذا یرحمـك اهللا:قلـت لـه،دي مـش لجنـة یـا أبـو النجـوم دي جمعیـة) د .أ( دعو مـالمهـم قـال ال

سـم ده لكـن ش علیـك أنـا اتخیلـت باإلمكـدب:فاطمـة قنـدیل قلـت لـه:قال لـي.تقصد محمد قندیل:قلت له؟مة قندیلمها فاطشاعرة اس
صــمت قطنــة :قـال لــي؟ ..قلــت لـه إســمه إیــه. .عالقــة بالشــعرصـدر لهــا دیــوان ملـوش :قــال لــي؟هــي لیهـا شــعر.. .مقـریتش الشــعر

مـا هـي دي الـونج لفـت : مالها فاطمة قنـدیل؟ قـال لـي. ما علینا: وال عربي، قلت له: يقال ل؟)د . أ( قلت له انجلیزي ده یا ؟مبللة
الست فاطمة دي تبقى صلك مش فاهم الموضوعأانت:قال لي،وما وجه العجب في هذا یا هذا:الجدید بتاع فریق األمل، قلت له

وبعـد نوفـي الشـعر كمـا:قـال لـي؟..هـي كمـان دكتـورة:لـههي تلمیذة كابتن جابر الكوتش وهو اللي ناقش لها رسالة الـدكتوراه قلـت 
ینهـا معـاه سـكرتیرة تحریـر فـي مجلـة فصـول وبیاخـدها معـاه الحفلة عوبعد ما منحها درجة الدكتوراه عمل لها حفلة صغنتوتة في بیته

فـي لجنـة الشـعر بـالمجلس فـاعالً عضـًواهـى بیهـا األمـر إلـى إنهـا أصـبحت انتمعـاه فـي المغـرب و انتآخر سفریة كه و تفي كل سفریا
تفـرغ لابعد الشر تقدم على منحة . .لو ال قدر اهللا اتعاملت مع هذه الدولة وحبیت بعد الشریا أبو النجوم انتیعني . .األعلى للثقافة

اء ا شـبسـم اهللا مـ:قلـت لـهعلیك للكوتش ده ال شاعر وال دیاولو وتفرمـل لـك الموضـوع مـن أساسـه قلـت لـه ممكن ست الدكتورة تقول
:قلـت لـه،القـط بسـبس:قـال لـي؟وال تنس الرجل األخضر قلت له اللي هو مـین سـعادتك:قال لي؟ة الخارقة بقىاهللا دي تبقى المرأ
كـان .قضى معایا تـالت سـنوات فـي معتقـل القنـاطركرتني دلوقتي بإنسان عزیز علیا قويفانت:قلت له.وال أنا:مش فاهم قال لي

م عـامر ولمـا سـقطت دولـة المشـیر خـدوه ضـمن األسـالب وشـحنوه یبیب الخصوصي ألسـرة المشـیر عبـد الحكـسنان وكان الططبیب أ
یحمــل والء الكــالب للمشــیر بلعــب كــورة وكــان یبي وبیحــل الكلمــات المتقاطعــة و بیصــلجــًداعلــى المعتقــل هــیال بــیال كــان راجــل طیــب 

لـي كـان قـاطع فـي قلبـه إن النـاس اللـي صـنعهم المشـیر همـا اللـي ماكـانش لـه قضـیة عامـة كـل الصحیح،نعمتهعامر باعتباره وليِّ 
لســع وبقــى ماشــي یاولــداه فــي المعتقــل یــردد جملــة واحــدة ســته واســتغلق علیــه األمــر قــام دماغــهولمــا طولــت حب. .طعنــوه مــن الخلــف

إیـه . .تي هـو فـین أراضـیهمعـرفش دلـوق؟وخـرج المسـكین مـن المعتقـل إلـى الخانكـة مباشـرة) ي دالبلـد فـيعرص اللي فاهم حاجـة( 
؟رأیك بقى فهمت حاجة في البلد دي
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لو عملت كده تاني أنا ح أمشي

وٕان كـان ع الخنزیـر –واللي إیدك مش في مقطفه عفریت یلهفـه .اللي إیدك مش في قفصه ضربة تقطع نفسه–المثل بیقول 
هـــذا الســـفاح المغـــرور تمـــادى فـــي ؟طـــب أمـــال إیـــه. .لـــه قفـــص وال مقطـــف نمـــد إیـــدنا فیـــهالصـــهیوني بنیـــامین نتنـــایهو أنـــا ال شـــایف 

تطـاول !اهللا أعلـم ورسـوله؟عشان إیـه إن شـاء اهللا!نالعنجهیة والعجرفة وقلة الحیا بشكل ال یمكن السكوت علیه واحنا برضه ساكتی
كمــة العـادل بإدانــة الجاســوس الصــهیوني مصــر وشــعب مصــر وتـاریخ مصــر علــى أثـر صــدور حكــم المحعلـى رئــیس مصــر وقضـاة

.إلى درجة الحمى والهذیانعو عزام عزام وتوالت تصریحاته االستفزازیة وتصاعدتالقذر المد
علـى جاسـوس صـهیوني قبـل قبضـت ن أجهـزة األمـن المصـریة فنا من خالل التراشـق بالتصـریحات إمش كده وبس داحنا اكتش

رام والبلطجـة وجــدوا فریسـتهم فــي األسـتاذ محمــد بسـیوني ســفیر ویبــدو أن عتـاة اإلجــ! !ا معـافيً الجاسـوس عـزام أعادتــه إلسـرائیل ســلیمً 
ود السـفیر متمشـیة مـع سیاسـة الدولـة التـي یمثلهـا دوطبیعـي أن تـأتي ر ،مصر فـي إسـرائیل فحاصـروه باألسـئلة االسـتفزازیة والمحرجـة

زي لمــن ال یعرفــه هــو مــواطن مصــري تشــرف ذات یــوم بارتــداء واألســتاذ محمــد بســیوني ،منهــا عــیشیاكــلألن دي وظیفتــه اللــي ب
سنة أكتوبرشرف المشاركة في تحطیم أسطورة الجیش اإلسرائیلي الذي ال یهزم إبان حرب أیًضاضابط في قواتنا المسلحة وكان له 

لمصـر فـي تـل سـفیًرااف هـى بـه المطـانتالشـهیرة و ١٠١فـي وفـد مصـر فـي مباحثـات الكیلـو عضًواالمجیدة ثم بعد ذلك كان ١٩٧٣
.أبیب

عــاهرة صــهیونیة صــنعت –إزايمـا تعــرفش –وفـي احتفــاالت الســفارة المصــریة فـي تــل أبیــب منــذ شـهرین تســربت إلــى الحفــل 
حاجــة أصــفرة فــي الیــوم التــالي للتحقیــق معــه ألنــه غــرر بالعــاهرة الصــهیونیة وســقاها یــر ســارة للســید الســفیر الــذي اســتدعيمفاجــأة غ
.ح أغیظ سعادتك وأقول لك فیهىأنا بقطبًعا.سعادتك حتقول لي أل؟فیه أوسخ وال أسفل من كده! !واغتصبها

یوم األربع اللي فات كان السید بسیوني سفیر مصر في تل أبیب ماشي بعربیته ما تعرف إن كان رایح وال جاي فطلعت علیه 
كـام .ي وبعدین انداروا ع العربیة یفتشوها وسیادته واقف فـي الشـارعاتن العربیة بعد مافتشوه تفتیش ذلجنة وقفته في الطریق ونزلوه م

اهللا ؟لیـه!بالعبریـة فقـطلكن أهو داللي حصل ونقلتـه نشـرات األخبـار . .وحیاتك وال أنا!مش مصدقانتطبًعا. .اتأربع ساع؟بقى
لصــهیونیة اللــي ضــربت كــل األعــراف لكــن أحــب أطمنــك یــا عزیــزي المــواطن المصــري إن ســفیرك مــا ســكتش علــى اإلهانــة ا.أعلــم

م كـده تـاني أنـا ح قـال لهـم مـا معنـاه لـو عملـت؟عـارف قـال لهـم إیـه.نف والحسـمإنما رد علیهم بمنتهى الع،والقوانین الدولیة في مقتل
!!أمشي

تـى حلـم أي وكتاب اهللا العزیز هو ده اللـي حصـل مـن طقطـق لسـالمو علـیكم یعنـي ال هـو فـیلم هنـدي وال مسلسـل عربـي وال ح
حقیقــة الســالم اللــي مــن طــرف واحــد وزمــان كــانوا یقوللولنــا الحــب مــن طــرف واحــد ،دي هــي الحقیقــة یــا مصــریین،مــزعج أو كــابوس

؟لسه ما اتجنتوش. .إیه. .بیورث الجنون
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طیبانتكل سنة و 

وأنـا مـن طبعـي . .١٩٨٨والعـام القـادم ١٩٧٧الراحـل رئیسي المباشر إبراهیم عیسى أصدر لي أمر تكلیف بالكتابة عن العام
والحیاة جمیلة وماشیة فل الفل وعلى رأي المثل الیـوم سهالً و أهالً واللي بیجي ما اللي یروح یروح. .ما احبش أجیب في سیرة الناس

يء مریح ألنـك لـو تفرغـت لعـدد وأحنا ما بنعدهاش ودا في حد ذاته شواألیام بتعدنا. .اللي یعدي علیك حلو ما تحسبوش من عمرك
جاي وتتحول من كائن عاقل ومحترم إلـى مجـرد عـداد والعیـاذ بـاهللا ولـن انتایح وال ر انتحة والجایة تبقى إن شاء اهللا ال األیام الرای

؟هوخد مننا إی؟إدانا إیه. .برضه األمر مایسلمش من وقفة من الصدیق اللي هو الزمن
على االستمرار في الحیاة بكل مـا فیهـا مـن حـزن وفـرح ونجـاح وفشـل وألن الحیـاة منحـة جمیلـة القدرة٩٧عن نفسي أنا إدتني 

ولـو إنـك خطفتـي منـي سـعد اهللا ٩٧ائعـة فشـكًراألنها ما خدتش مني هذه المنحـة الر ٩٧وغالیة وجب علي إني اتقدم بوافر الشكر لـ 
ي لـم والالمثل الضـربة اللـي مـا تكسـرش الضـهر بتقویـه واألیـام بـتعلِّ نة األقصر لكن على رأي وس وسعد الدین وهبة وختمتیها بمحز ون

إنــي كــل مــا اتعلــم ســطر جدیــد أكتشــف إنــي حمــار مــا یــتعلمش م األیــام تحــرم علیهــا عیشــته وأنــا باحــاول اتعلــم والجمیــل فــي األمــر 
. .ني وصـال المحبـوبیسـتق الولهـان مابأنـا باحـب الحیـاة وباسـتناها زي العاشـ؟فیـه أجمـل مـن كـده إیـه.نهارده بألف جنیهوالحمار ال

إنمــا اللــي يمــن عمــر » خصــم « باعتبارهــا عمــري مــا اتعاملــت مــع األیــام . .٩٩ســتنى مانیــة وتســعین أثتــروح ٩٨ســتنى أ٩٧تــروح 
ح ؟...٩٨تتمنـى مـاذا :جاي هو المهم باعتبـاره إضـافة تحمـل الدهشـة والمزیـد مـن مبـاهج الحیـاة وتجاربهـا وخبراتهـا ولـو حـد سـألني 

أما ما عندیش أي نوع من أنواع الخیبـة والفشـل وعشـان؟هو ده شيء بسیط. .ل ما فیهاكأقول له بالفم الملیان أتمنى الحیاة نفسها ب
–مـل زي األخ عمـار اللـي یعمـل العملـة ویمسـحها فـي عق زي أم قویق وألعن سنسـفیل الـزمن وأقوَّ أرمیه على الزمن واألیام وأفضل أ

والشـهر لسـه أربـع جمـع والجمعـة لسـه سـبع تیـام والسـبت بیجیـب الحـد ما هـي السـنة لسـة اتناشـر شـهر ؟اله الزمنم–الزمن الرديء 
لتنین ونظام الكون ما حصّلوش أي اختالل اللهم إال خرم األوزون ودا من صنع البشر والزمن بريء مـن خـرم األوزون اوالحد بیجیب

عاوزه من الحیاة اللي هووالحیاة زي ما فیها نجیب محفوظ وما حدش یقدر یاخد . .یعقوببراءة الذئب من دم األخ یوسف ابن العم 
المصـري ألن العدالــة فـي جمیــع هــا كـل القـوانین مــا عـدا القــانون یإال بـالخروج علـى القــوانین والخـروج علــى القـوانین جریمــة تعاقـب عل

. .لـة المصـریة اللـي كـل عـین مـن عیونهـا تنـدب فیهـا رصاصـةاألنحاء المسكونة في الكـرة األرضـیة بتبقـى معصـوبة العیـون إال العدا
إنمـا بقـى لـو !مفتحة قوى ومفنجلة قوى لما یكون الخارج ع القانون غلبان زي حاالتي وحاالتكم فتجیبه لو هـو رجـع بطـن أمـهأحیاًنا

ال بالقـانون وال بـاللي خـارج علیـه هذا الخارج على القانون عنده حصانة برلمانیة أو كان النقیب خاله فحـاول تنسـى وماتشـغلش بالـك
حیـا اهللا تـرس فـي انـت. .والزم تفهم إن البلد دي مش بلد أهلك. .لین ربیهم أحسن لكواشتري دماغك یابن والدي وٕان كان عندك عیِّ 

رح سـیادتك یركبـوا واحـد مـنهم مطـك إنك تزرجن في یـوم مـن ذات األیـام حیغیـروك یـا حـالوة وفیـه زیـك ملیـون تـرسآلة ولو عقلك وزَّ 
انـتإفـرض إنـك عـن طریـق الخطـأ أو الصـواب قتلـت قتیـل و ؟تترمي في الزبالة واآللـة دایـره میـت فـل وعشـرة وحنـروح بعیـد لیـهوانت

قـة حتنتـدب لـك محـامي كحیـان خـالي شـغل مأشفر زي حـاالتي ومـا معـاكش أتعـاب المحامـاة فـي هـذه الحالـة المحكمـة مـن بـاب العیا
ـمن االرأفة لكن لو واحدلستعماینفخ في صورته حیجیبلك تأبیده مع ایترافع عنك ویوم ما ربنا  د یاهم قتل مع سبق اإلصرار والترصُّ

حتالقي معاه في المحكمة كتیبة من ألمع المحـامین دكـاتره وأعضـاء مجلـس شـعب ومجلـس شـورى ویجیبـوا لـه البـراءة ویرجعـوا كمـان 
.طیبانتكل سنة و ؟فهمت وال مفهمتش! الصحافة والمجتمع رد شرفویطلبوا من! بالدعوى بالحق المدني على أهل القتیل
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؟غادة إسكندریة

ا علیها السالم بعدما نفضت عن جسدها الجمیل تراب القرون العثمنلیة بدأت الیومین دول وبكثافة كمیة ونوعیـة تـزاحم أمنا حوَّ 
الطالبــة ســهیر القلمــاوي انــتوك!ء األســبابأبــًدامحتكــره أزمــان وأزمــان دون هظــل ســیادتاألدبــي اللــي اإلبــداعآدم فــي مجــال الزمیــل 

في النصف األول من هذا القرن العشرین ) القاهرة اآلن ( ة وعجبة في قاعات الدرس بین أهل الطرابیش في جامعة فؤاد األول جر ف
النسـخة االشـتراكیة انـتت السـتینیات مـن هـذا القـرن العشـرین كوحتى في نهایـا!حیث كان السید أحمد عبد الجواد مازال یبرم شنباته

ت أثـار كـاظم مها صـافیناز سـحاول بكـل مـا أوتیـت مـن قـوة تـداري اندهاشـها أمـام بنـت مصـریة االمعدلة من السید أحمد عبد الجواد بت
فرجـة أیًضـاالبنـت صـافي انـتا كوهكـذ! الزاوبع والتوابع فـي صـحافة وثقافـة مصـر المحروسـة بجسـارة وموهبـة یفتقـدها أغلـب الرجـال

تفرج یا سالم بسم اهللا ما شاء اهللا جیش عرمرم مـن المبـدعات یبـدأ تعالى في الیومین دول وا!وعجبة لكن في السر أو على استیحاء
ان شـتوت وبـره بـره بـره أمـا أفي عینك یاللي ما تصلي على حضرة المصطفى وحابس حـابس واشـتاتً بنجالء بدیر وال ینتهیش وحصوه 

ا مـن خـالل ثالثیـة جمیلـة أبـدعتها واحدة من بنات حـوَّ إبداعوالحارس اهللا وأنا اللي سعدني زماني وعشت األیام الجمیلة الماضیة مع 
ت الكــروش وهــزت العــروش فــي بــفاضــة الطالبیــة المجیــدة اللــي رعنتاالةبهیجــة حســین بنــت جیــل الســبعینیات صــاحبالروائیــة الفنانــة 

اللـي ) مرایـا الـروح ( أقطار الوطن العربي السلیب والحقیقـة إن مشـكلتي مـع بهیجـة حسـین روایتهـا األخیـرة مصرنا المحروسة وسائر
هـا ي إن وصـف األدب النسـائي ال ینطبـق علـى هـذه الروایـة بالتحدیـد ألنیـخدتني من نفسي وغرقتني في بحور السحر الحالل وأنـا رأ

وانكسار وعذوبة وفجاجة وأحالم وكوابیس وخـوف لدرجـة التالشـي وجسـارة لدرجـة ار صانتما فیه من لكزاخرة بالهم اإلنساني العام ب
هى من قراءة الروایة كل شيء حیروح لحاله وأخرج من الجو النفسي اللي عیشتني انتوكان تصوري الساذج إني بمجرد ما !االقتحام

.فیه بهیجة حسین لكن ما بیقولوا األخوة الفصحاء هیهات هیهات
النسبة لي مشكلة نفسیة لیس لها إال الدكتور یحیى الرخاوي لكن لما بتیجي بتیجي على أهون سـبب زي مـا بمسألة واتحولت ال

ـــة الفاتنـــة؟بقـــىنیمخـــرج مـــن حیـــث ال أعلـــم وال أدري منـــأتـــاري الفـــرج وال. .بیقولـــوا فـــي األمثـــال . .ومـــن إســـكندریة معشـــوقتي الجمیل
غیب وتنقح ومدد یا عم الشیخ سید یا درویش یـا اسـكندراني طلعـت لـي جنیـة مـن بحـر وٕاسكندریة على رأي عمنا العظیم بیرم تغیب ت

ع ة عامیة موهوبة ومتدفقة وال شالالت نیاجرا الشهیرة بتكتب في العشق والوطن أحلى الكالم وأوجـعر اسكندریة اسمها غادة فاروق شا
كلة جیـل الشـباب الضـائع مـن الجنسـین فوسـائل النشـر وهي دي مـع األسـف الشـدید مشـ!؟فینشرالكالم لكن یا عیني مش عارفة تن

وبعـدما خلصـتني غـادة . .ولین عـن الفكـر والثقافـة فـي هـذا البلـد األمـي الـتعسلى األبد ألصحاب الحظوة عند المسـئا وإ محجوزة مقدمً 
ها إبداعوأساعدها على نشر إسكندریة من براثن روایة بهیجة حسین دون اللجوء إلى الدكتور الرخاوي كان الود ودي أرد لها الجمیل

هــا دمــوع لكــن برضــه أنــا یشــعبي یــا ریــت العــین كــان في المثــل الیــا غــادة یــا بنتــي العــین بصــیرة واإلیــد قصــیرة وعلــى رأالشــعري لكــن 
ا مـن قترح علیكي مجرد اقتراح ویمكن ینفع ویبقى األجر والثواب على اهللا إیه رأیك لو تسیبك من مؤسسات الدولـة الثقافیـة وتـدلقیهحا

ـــى نصـــیر بعضـــك وشـــغلك فـــي شـــنطة سامســـونایت وتادماغـــك وتلمـــي  ـــى مصـــر المحروســـة تعرضـــیه عل خـــدي بعضـــك وتیجـــي عل
المظلومین وحصن الخائفین وحاجـة المحتـاجین الفنانـة الكبیـرة فیفـي عبـده فهـي اآلن یـا غـادة مـن أهـم رمـوز الثقافـة والفـن فـي مصـر 

.واللي یعشق الشعر یشوف أكترالمحروسة النوسة كمنوسة واللي یعیش یاما یشوف
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زعابیب. .زعابیب

فاكرین حضارتكم الزعبوبة اللي قامت بخصوص التجمع الصدیدي الصهیوني سيء الذكر والسمعة والرائحة اللي أطلقوا علیـه 
دهش للقیـادة السیاسـیة فـي مصـر المحروسـة اللـي وبنـاء علیـه تبقـوا فـاكرین الموقـف المفـاجئ والمـ» مـؤتمر الدوحـة « من بـاب الـدلع 

مجـــرد التمـــرد –وأنـــا مـــنهم –بشـــجاعة اعتبرهـــا الـــبعض تهـــورا واعتبرهـــا الـــبعض اآلخـــر ،أدان هـــذا التجمیـــع ورفـــض المشـــاركة فیـــه
أكیــــد اطبًعـــو . .منـــذ توقیــــع اتفاقیـــات كـــاب دیفیــــد المشـــئومة–الصــــهیو أمریكـــانو –المصـــري األول علـــى سیاســــة التســـلط والهیمنـــة 
عـن نفسـي أنـا !لهـذا الموقـف الـوطني المحتـرم اللـي نسـي النـاس سـواد العـیش والعیشـةحضارتكم لسه فاكرین موجة االرتیاح الشـعبي 

إني قـال ماشـي فـي صـحرا حفـرا جفـرا جعـان –خیر اللهم اجعله خیر –دخلت في الزعبوبة وركبت أجنحة الخیال العلمي فتصورت 
مــا –یطلــع لــي فـارس ملــثم البــس أخضـر فــي أخضــر وراكـب حصــان أبــیض فـي ابــیض ویقــوللي جـأةً فوعطشـان وحــران وخــایف وٕاذْ 

طـب ممكـن تـدلني علیهـا –قلـت لـه –عارفهـا –قـاللي –أنـا مـن مسـاكن الزلـزال یابیـه –قلـت لـه -؟مـینانـت. .راطش یا شتخاف
-؟اإلمـام علـي كـرم اهللا وجهـه–قلـت لـه -؟مـینأوصلك بنفسي لو حزرت وفـرزت أنـا وممكن –قاللي –ربنا مایرمیك في ضیقه 

قلت –وال عنتر بن شداد –قاللي –تبقى عنتر بن شداد فراس بني عبس –قلت له –قاللي مش لدرجة اإلمام علي كرم اهللا وجهه 
قلـت لـه –ت توصـل قرب–قاللي -؟الناصر صالح الدین األیوبي–قلت له –ضه أل بر –قاللي -؟أبو زید الهاللي سالمة–له 
–غلب حماري یابیه راح رافع اللثام األخضر مـن علـى وشـه وقـاللي –قلت له –غبي نتإ–قاللي –تبقى ماري جرجس یالئیم –

–قـوي یـا شـعب وحشـتني –وراح مترجـل مـن علـى صـهوة جـواده وقـام واخـدني بالحضـن وهـو بیقـول –أنا الـدكتور كمـال الجنـزوري 
بكین إیـدینا فـي إیـدین بعـض وهاتـك یـا وقمنـا مشـ–اللي وحشـتیني قـوي قـوي انتیا حبیبتي یا حكومة ده –قلت له من بین دموعي 

ــا بنغنــي بصــوت واحــد یســقط التحــالف األمریكــي الصــهویني . .فلســطین عربیــة. .رقــص واحنــا طــایرین فــوق الغیطــان وبنهتــف وكأنن
عـاش . .یـا أمریكـا لمـي فلوسـك الشـعب العربـي بكـره یدوسـك. .إن أمكنـامصـر والسـودان لنـا وانجلتـرا. .الجالء التام أو الموت الـزؤام

أنـا وأخویـا علـى ابـن عمـي وأنـا . .شـعب عربـي واحـد وطـن عربـي واحـد–الموت للخونـة –یسقط كامب دیفید . .الهالل مع الصلیب
أحد المتاریس الوطنیة الصامدة ت من أحالم الیقظة على زعبوبة رحیل الفارس سعد الدین وهبةصحىوفجأة . .ن عمي ع الغریبباو 

توتــة توتــة فرغــت « ت التطبیــع الثقــافي مــع قتلــة األنبیــاء واألطفــال وتصــور بعــض المتشــائمین أو مــرض النفــوس إن أوالً فــي وجــه محــ
ه حــال تولیــه المسـئولیة أن سیاســیة ســلفة سـعد وهبــة أعلـن فــیقادمــة ولكـن الــدكتور فـوزي فهمــي خلى شـعار المرحلــة القــهتب» الحدوتـة 

وزعقت من عـزم مـا بـي .الراحل تجاه التطبیع مع الصهاینة هي موقف مبدئي لكل المثقفین الوطنیین ال یمكن تجاهله أو القفز علیه
نسـیت الكـالم اللـي قالـه انـتمـا تفـرحش قـوي كـده وال –ولكن بعض الخبثاء حاول تكسـیر مجـادیفي وقـاللي » اهللا علیك یا مصر « 

د الكلـب یـا بـوم یـا حـدادي یـا غربـان یـا طیـر یـا أوالً قلت لهم خسئتوا سیبوني أفرح ی–خلفا لعبد الناصر السادات عقب تولیه السلطة
قلیـل البخـت یعضـه « زهر یا نسمة یا أغصـان علـى رأي المرحـوم فریـد األطـرش وأنـا فـي عـز فرحتـي یـا باشـا انطبـق المثـل الشـعبي 

كبرى اللي هي خبر استقبال فیلة اإلمام األكبر شیخ الجامع األزهر لحاخام فقت من نشوة فرحتي على الزعبوبة ال» الكلب ع الجمل 
إیـه اللـي یخلیـك تمـد إیـد فضـیلتك ؟إحنا ما صدقنا فرحنا یا عـم الشـیخ مسـتكتر علینـا الجـوع والفرحـة؟!ولیهإزايطب !بني صهیون

..!الطاهرة لهذا السفاح النجس وتطلع في صورة ربنا هیحاسبك علیها أكید
عینـك یـا تـاجر وفضـیلتك أدرى النـاس بمكـر وسـفالة هـؤالء حتـه حتـة وبیـت بیـت وعلـى مي الشیخ القدس عمالین یهودوهـا یا ع

وء فضـیلتك بـذنب ي ألغراضـهم التوسـعیة الدنیئـة وتبـقمناك حارس علیـه وممكـن یسـتغلوا الواقعـة دهللا اللي أالقتلة كما وصفهم كتاب ا
نـتإیـا موالنـا المقـدس .وهو الذي ال یخفي علیـه شـيء فـي األرض وال فـي السـماء؟ل له إیهوتقو ؟إزايتقابل ربنا . .القدس الشریف

.قیمة من أعظم القیم في حیاة المسلمین عامة والمصریین خاصة المسیحي منهم قبل المسلم اتق اهللا فینا وكفایة زعابیب
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الیویو

اهللا .یـا مهلبـاتي. .حسـب األبـیج. .فـارد والمـم. .أسـتك لسـانك.علـى فـول حراتـي. .جبنـة حادقـةیـا . .یـا مبرراتـي. .یوو یاواد یای
ح موجهـة علیـه زي مـا و ر أ–وجهنـي علیـه –یرحمك یا شیخ إمام كان كل ما یحس بوجوده في القعده یـوطي علـى ودنـي ویقـول لـي 

ادة هازیة والقو نتوكل ماله عالقة باال. .اللي حاصل في الحواصلع . .حال ویلال شعبان البقال. .الیویو. .سورة المدفع بروح مكیل له
ة من أول اللیلة آلخرها وصاحبنا قاعد وكـأن الكـالم مـش علیـه وزیـادة فـي الفجـر یشـجع مقاولنه واخده السیاسیة والكذب والخیانة وكأ

.!ویسقف ویقول اهللا
أیامهـا كـان مواظـب علـى » األهـرام « بتصـدر عـن مؤسسـة نـتابدأت معرفتي بالیویو أیام المجلة السـیاحیة االشـتراكیة اللـي ك

لم یـتكلم بأالطـه لكـن حضور جلسات االستماع للشیخ اإلمام والهادة هللا إنه كان منظر فالسیجار الهافانا فـي بقـه علـى طـول فلمـا یـتك
ن اللـي الخیانـة فیـه بقـت لحـد ماجـه الزمـا؟نص الكالم فیوصلك منـه نـص الحقیقـة فمتعـرفش تصـنفه هـو مـع مـین أو ضـد مـینیاكل

.وجهة نظر وبتجیب أبیج فأسفر عن وجهه القبیح وبمنتهى البجاحة ویبدو أن الخونة بیاخدوا ع البجاحة عالوة طبیعة عمل
ین على رأي عمنا بیرم یشرنا وراضفي زنازین التأدیب كافیین خیرنا طر كنا اتناشر معتقل سیاسي محطوطین اوفي معتقل القن

وذات یوم ماطلعتلوش شمس دخلونا الزنازین وقفلوا علینا ولما سألت الشـاویش عبـد –یرضى حتى بالعذاب یرتاح ومن . .تیرض–
بیـه دلـوقتي لمـا تشـوفه ) حمـادة ( –قال لـي ؟مین یعني–قلت له –فیه شخصیة كبیره جایه المعتقل –القادر عن السبب قال لي 

فــي أنــا قاعــد طبًعــاوفهم و نشــمــن غیــر مامیــل تــاني دخلــوهم الزنــازین وقفلــوا علــیهم حبتــین ودخــل حمــادة بیــه ومعــاه ز –حتعرفــه أكیــد 
نجحـت فـي إقناعـه بـإني أودي لهـم شـاي وسـجایر رت مـع الشـاویش عبـد القـادأوالً وبعـد عـدة محـالزنزانة ح ابیض أعرف مـین دول؟

لهــا علــى رأي محمــود » یــرس « ید الیویــو فــي حالــة الزنزانــة رقــم ثالثــة فوجئــت بالســعبــد القــادرشینوبنــا ثــواب وأول مــا فــتح الشــاوی
ي هـات األكـل اللـي هنـاك وأول مـا انتـناولته الشاي والسجایر وقلت لعم عبـد القـادر روح زنز . .بعلي بابا أحمدك یا ر ؟مین. .اللبان

. .یقـولش عبـد الناصـرما» الطشت « الشاویش إداني ضهره قال لي روح لزمیلي قول له لو سألوه في التحقیق عن المقصود بكلمة 
وبالفعــل بلــغ الرســالة لزمیلــه بعــد مــا ادیتــه الشــاي والســجایر ورجعــت علــى –طبًعــاكــان المشــیر عــامر مــات –یقــول المشــیر عــامر 

ا ي وأنا باضرب كف على كـف ألن المفـروض فـي الیویـو أو المشـهور عنـه إنـه مناضـل شـیوعي أممـي بینمـا زمیلـه رأسـمالي أًبـانتزنز 
ي لیلة رأس فدول مش ممسوكین من أتوبیس دول كانوا سهرانین بنسوانهم سوا ! إیه اللم لم الشامي ع المغربي؟زايإطب . .عن جد

كـانوا . .كرانین طینـة وخرفـوا فـي الكـالم أتـاري المخـابرات بتسـجل لهـم السـهرةسـوكانوا » الكریسماس « السنة اللي هي عدم المؤاخذة 
للـي حنعرفـه مـن خـالل الحلقـات القادمـة مـن اهـو ده؟ومـین اللـي نصـب لهـم الفـخ ده؟ل علـیهموٕایه الكالم اللي اتسـج؟سهرانین فین

.بإذن واحد أحد،مسلسل الجواسیس
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استلفاز التفزاز

التلفـــاز د علـــى یــالكــن ألن الضـــمیر هنـــا ع،اســـتلفاز التفـــزاز یعــین إســـتفزاز التلفـــاز. .إوعــى تقـــول لـــي إنــك مـــش فـــاهم العنــوان
نــا أو كــأن یلطه علمســألن هــذا الجهــاز الملعــون عكــس حیاتنــا خالهــا بالشــقلوب وكــأن حــد ،المصــري فــالزم الكــالم یبقــى بــالمعكوس

خلـي ) حـق الجمـاهیر ( د صـالح الحضـور معـاه فـي برنـامج فـي الشـهر الماضـي رجـاني الصـدیق الفنـان سـعیمـثالً !الحكایة ناقصـاه
أمـري هللا حضـرت التسـجیل فــي –علشـان خـاطري –یـا ســعید أنـا مـالیش دعـوة بالنـاس دول قـال لــي حـق الجمـاهیر . .سـمبالـك م اإل

والحقیقـــة إن جمهـــور !إزاية علـــى بعضـــها وز الســـت المذیعـــة صـــاحبة البرنـــامج شـــوف الـــدنیا منفـــدمســـرح میـــامي اللـــي هـــو تبـــع جـــ
لصغیرة زي ما بیسموها ویمكن من المرات النادرة في الحاضرین أضفى على البرنامج قیمة وحرارة كنت متوقع أشوفهم على الشاشة ا

المذیعـة الضـخمة وقـد ابتلعـت حـق الجمـاهیر وكـأني المزعـوم وأفاجـأ بالسـت إلذاعـة البرنـامج اظـارً انتحیاتي إني أقعد أمام التلیفزیـون 
المحـذوف مـع إنـه كـان كـالم وكـأن كالمـي بطبیعـة الحـال هـو الجـزء الرئیسـي ! !باتفرج على برنامج تاني غیر اللي حضـرت تسـجیله

كتمت الدموع ع القیح وقلت في عقل بالي أنا اللي أستاهل ألني . .دي حكمتهنه في حب مصر لكن أدي أهللا وافي الفن والثقافة ولك
خرجت من داري ومن خـرج مـن داره یتقـل مقـداره وتوبـة مـن دي النوبـة یـا تلفـاز یـا مصـري وفجـأة حصـلت مذبحـة األقصـر المجرمـة 

١٩٦٧ومذبحـة األقصـر فـي رأي النـاس تسـاوي كارثـة خمسـة یونیـو سـنة يوجتني أنا وأمثالي للبص في خلقـة التلفـاز المصـر اللي ح
وكان المفروض والمنتظر والمتوقع أن یكون اإلعـالم المصـري علـى مسـتوى الحـدث وفـوجئ النـاس فـي الشـارع بالسـید التلفـاز بیتهتـه 

!یبدو كان منتظر بیان من وزیر الداخلیةجیة من خالل الرادیو وسبنا التلفاز المصري اللي وكأن البكم صابه ولجأنا لإلذاعات الخار 
فصـرخت فـي أم زینـب ! ر أذیع مرة واحدة بیقول إن السید وزیر الداخلیة سـافر بنفسـه إلـى موقـع األحـداثواللي أكد هذا االحتمال خب

مذیعـة مـن عـواجیز الجهـاز السـمان وقالـت لنـا وللعـالم كلـه إن التلفـاز شویتین وطلعت لنا . .الوزیر سافر بنفسه–زغرطي یا لویة –
مـا فهمنـاش منـه حاجـة واتضـح كمـان ملوحطـت لنـا فـیالمصري كان هو أول تلفاز في العالم یذیع الحدث من موقعـه ولحظـة وقوعـه 

اخلیـة ومعـاه رجالتـه وعلـى رأسـهم وذهـب وزیـر الد. .ش هما اللـي صـوروهسیاح الذین حضروا المذبحة یعني مإن اللي مصوره أحد ال
بقـي التلفـاز الهـزاز ویسـد بقـه لمـش یتنیـ. .السید اللواء مخترع الجهاز اإلعالمي األمني رؤوف المنـاوي طیـب اهللا ثـراه وغفـر لنـا ولـه

حـروش انتالبشـعة مـا نین طلع علیا سیادته باكتشاف جدید مؤداه إن العیال اللي ارتكبـوا المذبحـة ن اتمن یومی. .أبًدا؟وینقطنا بسكاته
وكأن القضیة اللي شاغله الناس دلوقتي هي طریقة موت الجناة أما خراب البیوت اللي أصاب مالیـین !لكن ماتوا برصاص الشرطة

المصــریین العــاملین فــي مجــال الســیاحة وبشــاعة الجــرم اللــي أصــاب كــل المصــریین بــالخزي واالكتئــاب فــدي مســائل ثانویــة فــي رأي 
المصـــري صـــاحب الریـــادة العربیـــة فـــي مجـــال اإلعـــالم والفضـــاء والكوســـة والبامیـــة والملوخیـــة والمـــذیعات المعمـــرات فالســـفة التلفـــاز 

.اهللا أعلم؟المترهالت المتفشكالت ویا ترى یا هلترى ربنا حیتوب علینا من هذا البالء وال حنفضل برضه نعاني من استلفاز التفزاز
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الكذب مالوش رجلین

وسبعین لما انقلبـت الـدنیا عالیهـا واطیهـا ومـن أقصـاها إلـى أقصـاها وأصـابها مـا یشـبه التخلـف العقلـي وهـي فاكرین سنة تسعة 
؟تلهث مبهورة خلف التتابع المحموم ألحداث الثورة اإلیرانیة

ب المهـین فـاكرین الهـرو ؟فاكرین المذابح الوحشیة البشعة اللي اقترفتها عصابات السـافاك المجرمـة ضـد أبنـاء الشـعب اإلیرانـي
ســم رجــل لطــاووس المزعــوم بفعــل الرعـب اللــي أصــابه لمجــرد ذكــر إللمـدعو محمــد رضــا بهلــوى شــاه إیــران المخلـوع وصــاحب عــرش ا

إلـى أرض الـوطن بعـد سـبع عشـرة منتصـًراوفـاكرین كیـف عـاد اإلمـام الخـومیني؟اهللا الخـومینيآیـةهـو ) زي حـاالتي ( عجوز فقیر 
؟كرین الموقـف الثـوري الشـجاع لحكومـة الثـورة اإلیرانیـة مـن فلسـطین اللـي هـي قضـیة العـرب المركزیـةوفـا؟اإلجباريسنة في المنفى 

إلى سـفارة فوًراوفاكرین كیف تحول هذا المبنى ؟فاكرین هروب الصهاینة بجلدهم من مبنى ما كان یدعي بسفارة إسرائیل في طهران
؟فلسطین

فــاكرین استضــافة الســادات للشــاه !؟ة اإلیرانیــة بــأوامر مــن واشــنطن وتــل أبیــبوفــاكرین موقــف األنظمــة العربیــة المعــادي للثــور 
وفــاكرین الحـــرب ؟المخلــوع ضــد مشـــاعر كــل المصــریین وكـــأن أرض مصــر المحروســـة تحولــت إلــى مزبلـــة لجمــع النفایــات البشـــریة

فـاكرین الهجـوم ؟وات دون أي مبـررالظالمة التي شـنها دیكتـاتور العـراق المـریض علـى الشـعب اإلیرانـي الشـقیق واسـتمرت ثمـاني سـن
ویعلـم اهللا وحـده مـن هـو الكـافر الكـذاب وفـاكرین؟الفاجر الضاري اللي وصل لدرجة التكفیر من مشایخ بلدنا على كل ما هو إیرانـي

مــام الخــومیني ذالل اللــي إذاقتــه الثــورة اإلیرانیــة المظفــرة لكــل أعــداء العــرب وعلــى رأســهم أمریكــا أو الشــیطان كمــا كــان یســمیها اإلاإل
ا مـن أحـدث أو إرهـاب الثـورة اإلیرانیـة فأرسـل سـربً أیامها نفخ ریح الغرور المجنـون فـي ودان الخواجـة كـارتر فقـرر تأدیـب ؟رحمه اهللا

وأفتــك طــائرات ســالح الجــو األمریكــي فــي مغــامرة مجنونــة كــان هــدفها اختطــاف جواســیس أمریكــا المحتجــزین فــي ســفارة واشــنطن فــي 
.طهران

وصلت هذه التجریدة الغاشمة إلى حدود المجال الجوي اإلیراني حتى تحولت إلى طیارات ورق تتالعـب بهـا الـریح فـي وما أن 
ت للوقــوف فــي وجــه مســیرة أوالً العیــب الصــبیانیة فــي عــدة محــوبعــدها توالــت األ؟كــل اتجــاه وتجبرهــا علــى الفــرار فیمــا یشــبه المعجــزة

ومـاذا یحـدث عنـدنا ومـاذا یحـدث فـي إیـران ؟أین نحـن اآلن مـن كـل هـذا،لزمن ال یتوقفالزمن وباءت جمیعها بالخیبة والفشل ألن ا
؟الیوم

ز واألهم لعام سـبعة وتسـعین وعلـى مسـتوى كـل العـالم التي جرت في إیران هي الحدث األبر خابات البرلمانیة نتفي رأیي أن اال
القـوى الدینیـة الفاشـیة خابـات بحجـة هیمنـة نتي نصیب في هذه االولطالما شكك المشككون في إمكانیة فوز التیار المدني العلماني بأ

خابات البرلمانیة اإلیرانیة كصفعة قویة علـى وجـوههم الشـائهة معلنـة علـى نتعلى مقالید السلطة التنفیذیة في طهران فجاءت نتائج اال
ول الصــدمة أعلنــت إیــران عــن تعیــین الســیدة وقبــل أن یفیقــوا مــن ذهــفــوًراالعــالم فــوز المــدنین الســاحق وتشــكیلهم للحكومــة الجدیــدة 

وبكره وبعد بكره سوف تتوالى خطوات الشعب اإلیراني الشـقیق علـى طریـق .في منصب نائب رئیس الجمهوریة) معصومة ابتكار ( 
حــن فــي خابــات كمــال الشــاذلي ونانتنشــجب ونفتــري ونكــذب ویعاقبنــا اهللا العــادل ب،األزدهــار والتقــدم ونحــن هنــا علــى مــا نحــن علیــه

.ألن الكذب مالوش رجلین» محلك سر « ننا كاإم
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وفي بیال تتوهج السنابل

ة علـى اسـتحیاء وسـط الـدلتا هـي اللـي أنجبـت لمصـر المحروسـة هـذه هـذه المدینـة الصـغیرة المندسَّـ)بـیال(ما كنـتش أعـرف إن 
.راحل العظیم الموسیقار محمد الموجي الذي مأل حیاتنا بالنغم المصري األصیلالصفوة الالمعة من المبدعین وعلى رأسهم یأتي ال

الصــدیق الفنــان أیًضــاالمصــریین و نالشــاعر الكبیــر الصــدیق عبــد الســالم أمــین وشــقیقه حلمــي أمــین نقیــب الموســیقییأیًضــاو 
ة أمسـیة شـعریة فـي نـادي بـیال الریاضـي القـدیم العزیـز حسـن كـرم تلقیتهـا بإقامـيكریمة ومشـكورة مـن صـدیقةدعو . .متوليمصطفى 

ینحـدر مـن سـاللة األشـراف المنتسـبین إلـى –یا صدیقي القارئ –بعد أن نسق مع المسئولین عن النادي هناك وصدیقي حسن كرم 
.البیت النبوي الطاهر

التـي )طلحـا(. .الشـیخفهو حفید الشیخ طلحة نقیب األشراف وخلیفة النقیب عم مكرم الذي أطلق اسم خلیفته علـى مدینـة كفـر
الخمــیس الماضــي هــو مــوعجي مــع لقــاء الحــب والفــن والدهشــة التــي أخــذت بتالبیبــي تعــرف اآلن بمدینــة كفــر الشــیخ فقــط وكــان یــوم 

بمجــرد دخــولي إلــى قاعــة النــادي الفســیحة التــي كانــت تحتضــن معــرض الفــن التشــكیلي والــذي یشــارك فیــه مجموعــة مــن شــباب بــیال 
مـا رأیتـه مـن اللوحــات تصـویر الفوتــوغرافي والمعـروف أننـي بالنسـبة للفـن التشــكیلي أجهـل مـن أجهـل دابـة ولكــنالمبـدع فـي الرسـم وال

قلنـا إلـى حدیقـة النـادي حیـث تقـام األمسـیة الشـعریة وفـي الحدیقـة توهجـت سـنابل الشـعر انتثـم !الصور أجبرني على الفهم واإلنبهـارو 
.فأضاءت الدنیا من حولي

والمـدهش !باب الشعراء وكلهم بال استثناء یمتلكون ناصـیة القـول باقتـدار وتمكـن وكـأنهم شـیوخ محترفـونمجموعة واعدة من ش
مي الفــج اإلعالمــي الرســهم الواثقــة بالتجاهــل انتفــي أمــر هــؤالء المبــدعین الشــبان هــو ثقــتهم المفرطــة فــي أنفســهم وفیمــا یبــدعون واســته

ختلـف معهـم وائه الزائفة إلـى الجحـیم ولكننـي أرة فقط ولیذهب اإلعالم الرسمي بأضة وكأنهم یبدعون لمدینتهم الصغیلمواهبهم األصیل
وٕاذا .بهـذا المسـتوى هـو ملـك لكـل النـاس ولـیس مـن حـق أحـد أن یخفیـه أو یحجبـه عـن النـاساإلبـداعألن ،في هذا الموقـف بالـذات

فمـن » الكوسـة المصـریة « نتیجة اإلسراف في تعـاطي قنوات التلیفزیون اإلقلیمیة قد أصابها العمى والصمم وتصلب الشرایین انتك
أن نتوالهــا بــالفحص والعــالج حتــى تبــرأ مــن هــذه األمــراض الخبیثــة أو تــذهب إلــى جهــنم وبــئس أیًضــاحقهــا علینــا ومــن حقنــا علیهــا 

ا عــن حقهــم فاًعــمــرة د،أمــا هــؤالء الشــباب المبــدع فــي ســائر نجــوع وقــرى وكفــور مصــر المحروســة فعلــیهم أن یقــاتلو مــرتین.المصــیر
.األصیلاإلبداعمع هذا التواصل ا عن حق الناس في ومرة دفاعً إبداعاتهمالمشروع في نشر 

تلــك المدینــة الصــغیرة المندســة علــى اســتحیاء فــي وســط الــدلتا هــي ظــاهرة . .إن التنــاقض الصــارخ الــذي عشــته فــي بــیال:وبعــد
ا یرتاده وفـي بـیال ا یقرأه أو مسرحً ففي بیال ال یجد المثقف كتابً . .ال یأخذدائًماو ،دائًماعامة یعیشها ریف مصر الحزین الذي یعطي 

وفــي بــیال تتــوهج :طفــال حدیقــة وال لعبــة وال حتــى طفولــة یعیشــونها وفــي بــیال إحســاس مریــر بالتجاهــل اإلعالمــي الرســمياألال یجــد 
.؟السنابل
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كمان مرة عشان الحبایب

.ترید وأنا أرید واهللا یفعل ما یریدنتأ. .دید في حدیدقال لك ح
التكال على اهللا إني أحتفل معاكم بتمام الشفا لناقدنا الكبیر فاروق عبد القادر اللي عاد بسالمة اهللا مـن رحلـة وأنا كنت عازم

ي علـى كامـل النـور وأصـلِّ .امـهالبدر فـي لیلـة تمكماالمرض اللعین موفور الصحة سلیم الشوف عشان ینور صفحات روز الیوسف 
هى من وجهة نظري وبما إني ضعیف أمـام انتلكن بعض الحبایب زعالنین ومصممین إني أحط النقط ع الحروف في موضوع كان 

.فقد استخرجت من دوالب الذاكرة شوال نقط بحاله لزوم ما یلزم وما ال یلزم كمان) فقط ( الحبایب 
كبیر الراحل فؤاد حداد والذي تصدى لـه ابنـه الشـاعر أمـین حـداد مـن مبـادرة كـان ینبغـي في موضوع السطو على تراث العم ال

حتـى تــنجح فـي القضــاء علـى ظــاهرة السـطو علــى تـراث المبــدعین –بــدل تصـفیة الحســابات وتبـادل االتهامــات –أن تكـون جماعیـة 
من رات التهرب من الضرائب التي ال تطول إال الفقراءوالراقصات الخمس نجوم والحباكین وملیاردیاإلیدزشرت مع البانجو و انتالتي 

!أمة محمد وعیسى وٕابراهیم الخلیل 
نجیـب شـهاب مـاذا بینـك وبـین مـن یـدعى:التالیـةوالحروف المطلـوب لهـا نقـط مـن وجهـة نظـر الحبابیـب تـتلخص فـي األسـئلة 

؟الدین
وما هو موقفك من قضـیة سـرقة مسـحراتي ؟یحسمح الدستور بنشر هذا الكالم ضدك وهو یحتوي على قذف علني صر وكیف 

؟فؤاد حداد
؟بعد ما حدث. .وهل ستواصل الكتابة بجریدة الدستور

بیني وبین موهبة نجیب شهاب الدین عالقة قدیمة قائمة علـى اإلعجـاب الشـدید والحمـاس البـالغ مـن جـانبي ألنهـا بالفعـل :أوالً 
شـدید الضـعف أمـام المواهـب الحقیقیـة ولقـد مارسـت هـذا اإلعجـاب وهـذا اإلعجاب والحماس من شخص مثلـي ة تستحق یلموهبة أص

حین اسـتقبلت نجیـب فـي الغوریـة بحضـن وقلـب مفتـوحین حـذرني مثالً ف،الحماس من خالل سلوكیات ال یأتیها إال عاشق أو مجنون
رض الحائط ولم أسأله حتى یومنـا هـذا ولكني ضربت بهذا الكالم ع! ا علیناالبعض من أنه یعمل بوزارة الداخلیة وربما یكون مدسوسً 

؟كان یعمل بوزارة الداخلیةإذا عما 
ثت مشادة حادة بیني وبین و هیف حدبوأثناء نظر التظلم من أمر الحبس أمام دائرة المستشار العظیم أمین أ١٩٧٤وفي سنة 

ادة في استثنائي من قرار اإلفراج بال ضمان وقد تسببت هذه المش–عقبال أملتك محافظ قد الدنیا –تهام الذي أصبح اآلن ممثل اال
وبالفعل خرج الشیخ . .بدفع كفالة مالیة قدرها خمسون جنیهاينقد ارتبط اإلفراج عالذي سرى على الشیخ إمام ومحمد علي أما أنا ف

الح جاهین بإرسال قیمـة بعد حوالي ثالثة أیام بادر المرحوم ص.إمام ومحمد علي وبقیت أنا في السجن لعدم وجود المبلغ المطلوب
وحـین وصـلت الغوریـة وجـدت ..وتـم اإلفـراج عنـي بعـد دفـع الكفالـة–ارة أم نـوَّ –ناز كـاظم ة إلـى زوجتـي آنـذاك األسـتاذة صـافیالكفالـ

رسـاله لألسـتاذ رجـاء النقـاش إلحضـار قیمـة الكفالـة ولكنـه رمة على نجیـب شـهاب الـدین ألنهمـا أالشیخ إمام ومحمد علي في ثورة عا
ناز أن هــذا الســلوك یؤكــد اتهــامهم ســبق وحــذروني ومعهــم األســتاذة صــافینوكــان رأي الــذی. .خــذ الفلــوس مــن األســتاذ رجــاء واختفــىأ

ولكـن صـممت علـى اعتبـار !السابق لنجیب وكان رأي الشیخ إمام ومحمد على إنه ولد خسیس وحرامي وٕانه ما یجیش الغوریـة تـاني
.دته إلى أحضان الغوریة دون كلمة عتابأبحث عن نجیب حتى وجدته وأعوظللت –ولتكن سخیفة –ما حدث مجرد نكتة 

!فاضـــة الشـــعبیة المجدیــة وأثنـــاء وجـــودي بســجن أبـــو زعبـــل بتهمــة التحـــریض علـــى الثـــورةنتوفـــي أعقــاب اال١٩٧٧وفــي ســـنة 
!بطــل الحــرب والســالم–فــي مــدح الـرئیس أنــور الســادات –عصــماء –اصـطحب نجیــب شــهاب الــدین أحــد الشـعراء ومعهــم قصــیدة 

خالل فتح صفحة جدیدة مع السلطة ولكن لسوء حظ نجیب شهاب الدین أو لحسـن ،وأقنع الشیخ إمام بتلحینها ووعده بالمن والسلوى
كیـف تغنـي للسـادات –تلحین األغنیة وما إن سمعوا الكالم حتى ثـاروا وقـالوا للشـیخ إمـام حظ الشیخ إمام حضر بعض الطلبة أثناء 
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وماتت األغنیة في المهد وطرد نجیب وشریكه من الغوریة شر طردة وحـین بحثـت عنـه ألعیـده إلـى -؟قل نجم رفیق عمركوهو یعت
!!باریس. .حضن الغوریة قیل لي إنه تزوج سیدة روسیة وسافر معها إلى

قـال لـي نجیـب شـهاب ،دادحین كتبت رأیي في اتهام الشاعر الكبیر فؤاد قاعود بالمشاركة في السطو علـى مسـحراتي حـ:ثانًیا
فوًراشره لك الدستور أكتب رأیك وستن–الدین إن دفاعي عن قاعود ال یعجبه ألن قاعود من وجهة نظر نجیب صفته ونعته قلت له 

وحین قال لي األستاذ بالل فضل إنه وصله تعلیـق مـن نجیـب شـهاب الـدین علـى مقـالي وأن التعلیـق قـد یتـأخر نشـره للعـدد القـادم –
ا للتعلیــق الــذي قرأتــه بعــد نشــره فــي الدســتور وحــین عقبــت علیــه فــي العــدد التــالي ختمــت بإلحــاح أن یجــد فــي هــذا العــدد مكاًنــرجوتــه

تعلیقي بدعوة شهاب الدین للـرد علـى صـفحات الدسـتور ولـو لـم تنشـر الدسـتور رد شـهاب الـدین لفقـدت مصـداقیتها كمنبـر دیمقراطـي 
.ام قارئها وهو أغلى ما تملك الدستور برئیس تحریرها ومحرریها وعمالهابالتالي احتر یتسع لكل اآلراء وفقدت 

موقفي من قضیة السطو على تراث الشاعر العظیم فؤاد حداد تحدده مصلحتي الشخصیة إن لم تحدده مبادئي وأخالقـي :ثالثًا
وٕاذا كـان –ا حینمـا قلـت حً لقـد كنـت واضـو –والكفـاالت اإلبـداعتعرضوا للنهب والسطو من لصوص الفكر و فأنا أكثر الشعراء الذین 

.الشیخ سید مكاوي یتصور أنه الوریث الشرعي لتراث فؤاد حداد فعلیه أن یتحمل مسئولیة هذا التصور الخاطئ
–مـاء لتـراب هـذا الـوطن نتي هـذا الخـط الـوطني وتحمـل هـذا االفـا لـي مادامـت تسـیر أنا أعتبر الكتابة في الدستور شرفً :رابًعا
.اللهم فاشهد؟أال هل بلغت. .وسوف یظل في عنقي دین لمن تفضل ومنحني هذا الشرف الرفیع–شریك له وحده ال 
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٢الیویو 

إحنا سـألنا فـي الحلقـة األولـى عـن أسـباب ضـبط وٕاحضـار حمـادة بیـه الیویـو .نرجع بقى لمسلسل الجواسیس وعلى اهللا االتكال
!قل القناطر بصحبة صدیقه الملیونیر النبیل عطعط بیه قابیلإلى معتفوًرامخ

!......یب الحدوتة من طقطق لسالمو علیكوز معایا شویه عشان نجمكن بقى تركِّ م
ح أقـول لـك مـش ؟إیـه اللـي لـم حمـادة بیـه الشـیوعي األممـي علـى عطعـط بیـه الملیـونیر اإلقطـاعي–األول سیادتك حتتسـاءل 

دي یــا ابنــي قــدرات . .كیرضــىفــي نفســك وتبطــل نكــش فیمــا ال یعنیــك عشــان عــدم المؤاخــذة ماتســمعش مــاال النظریــة ویاریــت تخلیــك 
مـا ؟مسـتعجل علـى رزقـك لیـهانـتاستثنائیة وهبها المولى عز وجل لحمادة بیه وملك الملوك إذا وهب ال تسألن عن السبب وبعـدین 

.ساكتانتتسمع و 
كانوا یا سـیدي سـهرانین فـي منـزل الیویـو العـامر بمناسـبة . .في دي معاك حق؟إیهممكن تسألني كانوا سهرانین فین وبمناسبة

ح أقـول لـك -؟وفیـه إیـه لمـا یسـهروا فـي رأس السـنة–دهش جنابك وترجع تسـأل نتح. .أعیاد رأس السنة وكل سنة وحضرتك طیب
تسـجل علـیهم وسـمعه ي قـالوه فـي السـهرة واي الكـالم اللـالمشـكلة فـ–المشـكلة مـش فـي السـهرة .نیشأصـبر علـى رزقـك ومـا تضـرب–

حترجـع تـاني تسـأل . .وعطعط بیه وحرمـه برضـهالرئیس جمال عبد الناصر بنفسه فأمر باعتقال األربعة اللي هما حماده بیه وحرمه 
ز هـي دي بقـى الحدوتـة وأرجـوك تركـ؟وصـل التسـجیل للـرئیس جمـال عبـد الناصـرٕازايو ؟وسجلهم لیـه؟طب مین اللي سجل لهم–

إن االشــتراكیة بكــل أیًضــاإحنــا عــارفین إن حمــاده بیــه الیویــو كــان رئــیس تحریــر المجلــة الســیاحیة االشــتراكیة إیاهــا عــارفین . .معایــا
في نفس الوقت سبوبة لنوعیة معینة من اللبالب البشـري المتسـلق علـى انتموضة على أیام المرحوم عبد الناصر وكانتكدرجاتها 

لین علــى هیئــة الزمــان معششــة فــي مكاتــب كبــار المســئو اللبالبیــة فــي ذاك الكثافــةانــتمــان وســبحان اهللا ككــل الجــدران فــي كــل األز 
فكــان الشــاطر فــیهم هــو اللــي یــذاكر االشــتراكیة ویضــرب !مــدیري مكاتــب وكــانوا یطلعــوا مــن المكاتــب دي علــى كراســي الــوزارة عــدل

تمـر ةصـحمـادة بیـه الفر كلـم یتـر طبًعـاو !ول بقـدرة قـادر مـن لبالبـة لـوزیربالبق الحنجوري فینول الرضا السامي والثقة المطلقـة ویتحـ
!منــهحیة إلــى مكتــب تشــغیل وزراء وكلــه بتالمجلــة الســیاهــازي إلــى فكــرة شــیطانیة وهــي تحویــل نتفــاع منهــا فهــداه تفكیــره االنتبــدون اال

كیة ینشـرهوله فـي المجلـة مقابـل معلـوم أو خدمـة كان یا سیدي یلطب مـن اللبالبـة مـن دول مقـال فـي االشـترا-؟إزاي–حتقولي لي 
بحیـث إنـك مـا تقـدرش تهرشـه .ه وناشـره فـي المجلـةقمعینة فتروح اللبالبة كاتبة المقال یروح الیویو راشش علیه شویة حنجوري ومطب

. .يابــن حــرام مصــفِّ بــأقول لــك!هیــأ لــك إن اللــي كاتــب المقــال ده ال یقــل ثقافــة وال أهمیــة عــن المرحــوم كــارل مــاركس ذات نفســهتیف
وروح یــا زمــان ! تمنظــر یـا حمــادة واســتوزر یــالبالبعلـى كرســي الــوزارة واقــبض یــایویو واالقصـد مــا یمــرش أســبوع إال واللبالبــة قاعــدة 

وصل لمقر المجلة السیاحیة مقال اشتراكي مـن لبالبـة ضـخمة لنشـره كمـا و ،فر حمادة بیه خارج مصر المحروسةایا زمان سىوتعال
ا ع وبمجــرد أن قـــرأه نائـــب رئــیس التحریـــر اســتدعى جمیـــع أعضـــاء هیئــة تحریـــر المجلــة الســـیاحیة لیقـــرأه علــیهم فاتخـــذوا قـــرارً هــو متبـــ

ومجهــود الســادة المخبــرین واعتبــرت اللبالبــة شــر الخبــر بفعـل انتو . .باإلجمـاع بوضــع المقــال فــي مكانــه الطبیعـي وهــو ســلة المهمــالت
لــت حمــاده بیــه المســئولیة كاملــة وتأكــدت شــكوك اللبالبــة بعــد عــودة لشخصــها الكــریم وحمِّ هــو إهانــة مقصــودة ثالضــخمة أن مــا حــد

االرتیاح العام لرفض مقـال ةاسسففي جلسة خاصة اشتم الیویو بأنفه الح. .وعلمه بما حدث وتعقیبه علیهالیویو من رحلته الخارجیة 
ض فـوه فُـثم أردف ال–للي أمرتهم یرفضوا المقال ألنه دون المستوى أنا ا. .على فكرة–الهافانا –اللبالبة فقال من خالل السیجار 

.ماكانش عارف إنه بیفحت قبره بأیده–مش معقول كل من هب ودب یكتب في االشتراكیة –
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نّ زَ وردبُّ 

نالقـــي مـــنهم .درجـــات.فبرضـــه الجواســـیسوألن المداســـات مقاســـات هالایـــ!جواســـیس إســـرائیل أعلنـــوا الحـــرب علـــى الدســـتور
الملیــاردیر وأســتاذ الجامعـــة والكتبنجــي واالســـتیراد والتصــدیر واإلخـــراج والتمثیــل وتفضــل كـــده تتــدحرج لتحـــت لحــد مـــا توصــل لدرجـــة 

؟ي وال عبـريإیه اللي لم الشامي ع المغربي ویا ترى یا هلترى همـا أثنـاء اجتماعـاتهم بیتكلمـوا عربـ. .سیادتك تندهشطبًعاكمساري ف
ا تافین في بق بعض كلهم بیتكلمو یا أونكل وسبحان اهللا یا أخي كأنهمالَّ ایا أخ و الَّ ایا زمیل و هل بینادوا على بعض بـ یا رفیق واالَّ و 

.وال تــنس یــا عزیــزي كلهــم لصــوص.وكلهــم كــذابین وعیــنهم تنــدب فیهــا رصاصــة،وكلهــم بســم اهللا مــا شــاء اهللا متكلمــینة،لغــة واحــد
الودیــع أثنــاء مــا ســتفزازي یفكــرك بحكایــة الــدیب اللــي اتحــرش بالحمــل جواســیس علــى الدســتور تافــه وملفــق والســبب المعلــن لحــرب الوا

السنة اللي فاتت –قال له –شتمتني انتبس –قال له ؟دیك عكرتها علیكأ؟عاجبك كده یاسي زفت–قال له :بیشرب من النهر
حـد مــن یبقــى –قــال لـه –ویــا میـت بأ–قــال لـه –یبقــى أبـوك هــو اللـي شـتمني –قــال لـه –ي د السـنة دو لــبــس أنـا مو –قـال لـه –

!-قرایبك 
!وهـایاكلومتصورین إنهم ممكـن ًداجرین من الدستور وهكذا الجواسیس الیومین مضروبین على قلبهم ومأیَّ !یعني واكلك واكلك

ت هـذه ْبـإحنـا نَ . .نفیهـا وشـرف ال ندعیـهوهـي تهمـه الن. .لشـعبیة البذیئـةألنها حسب زعمهم بتعكر علـیهم مـزاجهم السـتخدامها اللغـة ا
إیه الغریب بقى في إن إحنـا . .طالیُ ها ویعمروها ویحرسوها وهذا شرف ال األرض الطیبة واحنا والد فالحینها وعمالها اللي بیخضرو 

سـبب أو فیـه أسـباب أخـرى خفیـة فـإعالن الحـرب علینـا لغتنـا هـي الانـتسـواء كعموًمـا؟وال هـي المسـألة تلكلكیـة؟نكتب بلغة أهالینـا
.نّ ور زَ دبُّـ–من طرف جواسیس إسرائیل هو أرفع وأشرف وسام تحصل علیه الدستور منذ لحظة صدورها وحتى اآلن والمثل بیقـول 

ب والحمـل كمثـل ومـع ردت حكایـة الـدیأنـا أو .وفیـه حاجـه كمـا أنـا نسـیتها–أحْ شمـا یقـولحْ اللـي یلعـب الـدَّ –و –على خـراب عشـه 
وا كـالب الدیابـة ومداسـهم فـي الیـوم الزلـق وعمـركم انتـ. .وهو تتصوروا أنفسكم دیابـةانتالفارق في التشبیه فحسك عینك یا جاسوس 

كذلك جریدة الدستور عمرها ما . .خدوا غرضهم منكم ویرموكم في أوسخ صفیحة زبالةكل ما في األمر انهم حیاعن كدهما حتزیدوا
عـض لسـبب اللزوم ممكن نخـربش ونومخالب وعندوال حتكون حمل ودیع في الغابة اللي إحنا عایشین فیها إحنا اتولدنا بسنان انتك

؟وهوانتوهو إن صباعنا مش تحت ضرب حد فاهم یا جاسوس ًداجبسیط 
م أمهــاتكم إن كــان لكــم أمهــات مــن ولــدتككمــا وابتــداء مــن العــدد القــادم وبــإذن واحــد أحــد أنــا ح أقــدمكم للقــراء واحــد واحــد عرایــا 

.وملعون أبوكم جاسوس جاسوس.ى نفسها جنت براقشلعو .أصله یا أبناء األفاعي



١٧

الیویو تاني تاني تاني

تحـول اللي كان یوم تشریفه لعنبر تأدیب سـجن القنـاطر نقطـة. .یرجع مرجوعنا من أول وجدید لمغامرات الفتى الیویو العجیب
.سایبالنا السایب في السایبانتفي نظام حیاة المعتقلین وعالقتهم بإدارة السجن اللي ك

ال و مــة إعمــل مــش عــارف إیــه فــي الحكو « بیــة فــي إطــار اتفــاق ضــمني یرتكــز علــى القاعــدة الذهومریحــة دماغهــا مــن مشــاكلنا 
.»توریهاش أبصر إیه 

الســجن ولــوایح إدارة صــحىمــن رجــال مباحــث أمــن الدولــة الشــداد الغــالظ بكتیبــةفــوًرالكــن حضــور الكــابتن یویــو المفــاجئ مخ
ن كتیبــه المخبــرین عســـكرت معانــا فــي عنبــر التأدیــب ومراقبـــة وإ خصوًصــاالســجن ورزاالت الســجن یعنــي جیتــه جــت علـــى دماغنــا 

تعلیمات بالنسـبة للیویـو وزمیلـه قـالي وحراسة السید یویو وزمیله الجلیل الكابتن عطعوط النبیل ولما سألت الشاویش عبد القادر عن ال
:قال لـي،المسئولیةانتده راجل عیان وممكن یموت هنا یحملوك :ساعة في الیوم قلت له٢٣حبس انفرادي وتكدیر وقفل الزنزانة 

؟ما كنتش بتتعالج بره من أي مرضنتإ،وسألتهنا اتصرف ورحت على زنزانة الیویوسبني وا:قلت له؟طب أعمل إیه
؟تعرف تعیا:ونجیب لك الدكتور بالفعلالزم تعیا دلوقتي حاالً انتمن غیر لیه :قلت له؟:ل ليقا

.ت نص ساعة وسیب الباقي على اهللاوِ طب استمْ :قلت له،نا عیان بالفعلما ا:قال
ر السـجن أیامهـا یـدعي یني للمدیر وكان مدیل من بیتنا ودِّ وى دي واكُ وسبته وقلت للشاویش عبد القادر أن هاخلصك من البال

فرصــتي وأول مادخلــت علیــه وطیــت علــى انــتالكــابتن محمــد صــبحي وهــو مــن أصــول تركیــة وارثــا عنهــا بــطء الفهــم والغبــاوة ودیــه ك
إنصـراف وأول مـا خـرج الشـاویش عبـد القـادر فضـلت اتلفـت شـمال :فقال للشاویش عبـد القـادر،حدناو عایزین نبقى ل:ودانه وقلت له

.في حد بیحاربك في المصلحةانت:لتهویمین وفجأة سأ
؟هتوجع بطني لیه یا نجمانت:بس كده أبقى أنا فهمت قال لي:قال لي كتیر قلت له

التكـدیر التعلیمـات مشـددة بتطبیـق الئحـة :لت له عایز أعرف التعلیمات بالنسـبة لـه قـال لـيق؟ماله:قال لي. .الیویو:قلت له
بینـه یذ وده ابن الحكومة مهما یكـون وجافي الكازوزة ده عنده ذبحة یا أستاانتفي الزنزانة وتروح ویموت :قلت له،یه هو وزمیلهلع

عبــد الناصــر یهــد منطقــة القنــاطر علــى دمــاغكم ودیــك الســاعة كلــه . .بالثالثــةالطــالق لكــن لــو جــرى لــه حاجــة علــىَّ ،نهنــا شــّد ود
أنــا :نجــم:وقــال لـي بصــوت محشـرجضابت بیـار وشـفایفه ضــر اللعــب كلـه ولقیــت لـك وش المــدیر ضـرب بصــفانـتهـایخلع وتشــیل 

فــي انـتشـكر زحلقـه علـى طبیـب السـجن یتصـرف فیـه ویتحمـل مسـئولیته و یـا عـم مفـیش وقـت لل:قلـت لـه،إزايأشـكرك عـارف مـش
بســرعة وشــدیت علــى إیــده فشــد هــو كمــا علــى إیــدي وخرجــت إلــى العنبــر ،یــد طیــبوالســكة غلبــت المحلــة وكــل ســنة والبعالخالعــون 

بقـول فیهـا أنـا عنـدي ذبحـة فعـالً انـت:قـال لـي،عنـدك ذبحـة وطبیـب السـجن جایلـك حـاالً انـتأعمل حسابك :الصوت وقلت للیویو
!وأشكرك یا نجم

بــاب العنبــر رحــت خاطفــه علــى جنــب ،وبمجــرد مادخــل الــدكتور كمــال أبــو العــال مــدیر اإلدارة الطبیــة لمنطقــة ســجون القنــاطر
مصـیبة عمـالین فیـه :قلـت لـه؟فـي إیـه یـا نجـم:بهـل مـن المفاجـأة وقـال لـيالراجل از ؟للي عایزین یشیلوك القفةابقى انت:وقلت له

مــا تصــطبح بــاهللا انــتیبة إیــه یــا جــدع مصــ:لــت علــى دمــاغ ســیادتك قــال لــيبعــض واهــي فضــلت تتــدحرج لحــد مــا طبِّ یلقحوهــا علیَّــا
قـل الصـفار والبیـاض اللـي انتٍاألسـتاذ أحمـد كالمـه مضـبوط یابیـه و :قول للدكتوروتحل عني وفوجئنا بالشاویش عبد القادر یقتحمنا وی

فیـه « كان في السحنة وشفایف العقید محمد صحبي إلى سحنة وشـفایف الـدكتور كمـال أبـو العـال وراح خطفنـي مـن إیـدي وقـال لـي 
.»قول لي اهللا ال یسیئك ؟إیه یا نجم
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!اًـ رفوع مؤقتآلو م. .الـ

هللا وٕانــا وٕان . .وادي حــال الــدنیا وال عــزاء للســیدات.مــات التلیفــون فــي منزلــي العــامر بمســاكن الزلــزال بهضــبة المقطــم الوســطى
.إلیه راجعون

وحتى في نوبات صـحوة المتقطعـة مـن مرضـه العضـال .وكان الفقید العزیز في أیامه األخیرة یعاني من مرض الزغطة اللعین
یعني على طول یفكرك ببعض مطربي األغنیـة الشـبابیة . .وكأنه عدم المؤاخذة بالع خیشة. .شرجة ال تفارق صوته المنهكالحانتك

!والعیاذ باهللا
–حمارتـك العرجـا تغنیـك عـن سـؤال اللئـیم –ا عـن مجـرد وجـوده بـالمنزل مـن بـاب ورغم هذا العذاب المیم فقد كنت واهللا راضیً 

اللي هرا بدني ونحل وبرى وخرب بیتي من حیل ما غالطني في أجر » بوتیك األمانة « د السني صاحب واللئیم هنا هو الشیخ محم
وال . .مـن أربـاب التلیفونـات الخاصـة) عقبـال أملتـك ( ا لعملها مـن تلیفونـه التجـاري قبـل أن أصـبح المكالمات التي كنت أضطر آسفً 

.فخر
ومع هـذا . .یعني مش أي كالم. .النوع الفوري اللي اندفع فیه شيء وشویاتا للخاصة والعامة أن الفقید كان منمعلومً یكنول

الكـــل مـــاكنش یحاللـــه الكـــالم إال مـــع .اهللا علیـــه شخصـــیة شـــعبیة محببـــة لـــدي الجـــار ذي القربـــي والجـــار الجنـــب كمـــانكـــان رحمـــة
.فع كل سنةما هي الفاتور بتند. .وبرضه ماقلناش حاجة!وساعة الفاتورة كع یابو النجوم. .المرحوم

.هه رحمومن هنا آلخر السنة یكون ربك خلق في قضا
لكن یبدو واهللا أعلم إن الحكومة انزنقت في قرشین فمیلت على السید وزیر التلیفونات بخصوص طلب سلفة أو شيء من هـذا 

یعــاد دفــع الفــاتورة ســنة شــهور القبیــل فقــرر ســیادته بینــه وبــین نفســه إنــه یلــم الغلــة بــدري بــدري عشــان یفــك بیهــا زنقــة الحكومــة فقــدم م
مـا تصـورتش إن . .أبـًدا؟أقلـب فـي أمـه شـمال ویمـین إنـه ینطـق!وٕاذ فجاتن سـكت الفقیـد. .كل ده وأنا في غفلة ربنا.بالتمام والكمال

ه وقــات دماغهــا تلســع فتــروح رافعــأانــتیعمــل الحركــات الــنص كــم دي ألن البــت زینــت بنتــي كدایًمــاالموضــوع فیــه خیانــة ألنــه كــان 
الســماعة وهاتــك یــا رغــي مــع شخصــیات وهمیــة وأول مــا تحــس برجــل أمهــا تــروح حاطــة الســماعة غلــط فیــروح صــاحبنا قــاطع الــنفس 

.فنفضل نعالج فیه لحد ما ینطق تاني
ا لســـؤال الشـــیخ محمـــد اللئـــیم وعرفـــت بعـــد مكالمـــة قصـــیة مـــع إدارة فاضـــطریت آســـفً . .لكـــن المـــرة دي مـــاحوقش فیـــه أي عـــالج

وني بالویـل والثبـور وعظـائم األمـور إذا تـأخرت تـاني السـریة وهـددا ألنـي أتـأخرت فـي سـداد الفـاتورةقطعوا الحرارة نهائیً األعطال إنهم
قـال لـي بـدون -؟كـام یـا عـم الفـاتورة–و !فأنا كأي مواطن مصري مسالم خدتها من قصیره وقررت إني أدفع الفاتورة بدون مناقشة

. .صــبر علــى رزقــكأ–قــال لــي ؟وهــو لســه فیــه تــاني–قلــت لــه –ة الفــاتورة مــیاشــر جنیــه قوتنتــدفع تلتمیــةاألول –مــا یــبص لــي 
.غرامة التأخیر یا خفیـف–راح زاعق في وشي -؟ودول بتوع إیه سیادتك–قلت بمنتهى األدب –وعشرة وبعدین تدفع میت جنیه 
.جتكو البالوي؟لحكومة كماناوالو عایزین تاكانت–ثم أردف باشمئناط –عشان تحرم تتأخر تاني 

جـاهي اللـي حیاخـد المیـت انـتإلهـي و –دفعت المطلوب مـن سـكات ورجعـت علـى بیتنـا مقهـور وبـاقول فـي عقـل بـالي طبًعاو 
.جنیه وعشرة دول یبقى یجیب بیهم دوا لعیاله أو قطرة لعینیه أو جزمة للمدام
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!واألیام بینما

ة ومـدى تقبـل بـیة األدا حـول المـرأا صـحفیً تحت هذا العنوان نشـرت مجلـة حریـت تحقیقًـ؟ةبیأو أد.زوجة. .فاختاريإني خیرتك 
!السید الزوج والمجتمع الذكوري لممارسة المرأة لهذه المهنة التي طال احتكار الرجل لها دون سبب معروف حتى كتابة هذه السطور

لت قدرته قد میز الرجل عن المرأة بـ جوز شوارب یقف علیهم الصقر ولهذا البعض أقول إن اللهم إال إذا كان البعض یرى أن اهللا ج
.ن صرصــار فــي أي مقلــب زبالــة عنــده شــوارب أطــول مــرتین مــن شــوارب عنتــر عــبس فــارس العربــان وشــاعرهم الفطحــل العتــلنــتأ

نین مـن صـعود وتـألق مـي زیـادة وزوز الیوسـف بعـد عشـرات السـوالغریب في أمر هذا البلد أن یثار هذا الموضوع وكأنـه حـدث جلـل 
وسهیر القلماوي وكان أغرب ما في هذا التحقیق أو أهم ما في هذا التحقیق هـو أن سـامیة بكـري صـاحبة التحقیـق اسـتطاعت بـذكاء 

.شدید أن تستدرج اثنین من األدباء المشهورین لإلدالء بدلوهما في هذه المسألة
األســتاذ محمــد مســتجاب وهــو أدیــب ظهــر فجــأة علــى الشاشــة وبســرعة غیــر مفهومــة وقــد والحقیقــة أننــي صــدمت بمــا فــي دلــو

یؤكــد أن األســتاذ نطبــاع ابوقــد خرجــت مــن هــذه المقابلــة –شــفاه اهللا –تشــرفت بمقابلتــه مــرة واحــدة فــي منــزل الصــدیق ســلیمان الفهــد 
والظــالم علــى أرض هــذا الــوطن الجمیــل الــذي مســتجاب فــي طریقــه إلــى موقــع متمیــز فــي معســكر التنــویر الــذي یقاتــل ضــد الجهــل 

.أن نعبر به بوابة القرن الحادي والعشرینجمیًعانحاول 
!ن إلــى فجــور التعبیــربــات یلجــأیإن بعــض األد: تخــرج منهــا بــأي شــيءیقــول األســتاذ مســتجاب بعــد مقدمــه فلســفیة تنظیریــة ال

رتــبط بأجنبیــة أو حتــى واحــدة مــن عبــدة وكــان مــن الممكــن أن أ!بـةالحمــد هللا لــم أتــزوج أدی–ثــم یقــول الفــض فــوه –طبًعــاجدیـدة دي 
!النار وأتحملها لكن أدبیة ال

ألین عـم تسـ–الینسى أخونا مستجاب فـي نهایـة حدیثـه الممتـع القـیم أن یـدخل برشـه جریئـة علـى طریـق النضـال فیقـول طبًعاو 
أمـا !فـي الصـباح فقـط–ا رفً أجـاب مسـتظ؟أال تنافقهانتأو –وره ات ینافقون السلطة وحین سألته المحابیإذا كان معظم األدباء واألد

فبرغم اعترافه بذكوریة –الكبیر كبیر –األدیب الكبیر صنع اهللا إبراهیم فقد أثبت من خالل ما جاء في دلوه المقولة الشعبیة الشهیرة 
مجــال األدب ولــم یخجــل مــن أن یعلــن علــى المــأل أنــه ا لشــریكة حیاتــه ولنشــاطها فــي ا شــدیدً المجتمعــات الشــرقیة إال أنــه أبــدى احتراًمــ
یهــا باعتبارهــا الناقــد األول ألعمالــه األدبیــة وال یملــك مــن یقــرأ رأي صــنع اهللا إبــراهیم فــي هــذا یستشــیرها فــي كــل مــا یكتــب ویأخــذ برأ

یـروین الصـحاري ویحولنهـا ات النیـل سـوف بـیوسـوف تثبـت األیـام أن أد–خالي العقـد –الموضوع إال أن یحترم هذا المبدع الجمیل 
ا ویـدفع النـاس علـى هـذه األرض ا وفرًحـا یمـأل الـروح شـجنً ا شـجیً إلى بساتین تتراقص األطیـار علـى أغصـانها وتمـأل الـدنیا غنـاء عـذبً 

.رغم أنف سدنة الظالم والتخلف واألیام بینمااإلبداعإلى مزید من 
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؟مش ده یبقى عیب

؟قول على مصر المحروسةیكان ب. .اهللا یرحمك یا زكي یا عمر
لما بتكره 
تكره موت
واما تحب

تحب صبابة 
ما بتحزن او 

تبقى ربابة
ما بتفرحاو 

یبقى الفرح على البوابة 
وبـالش أقـول .ألن كـل المحبـین صـبابه ماعـدلهمش عـیش فـي الـزمن ده» لما بتكره تكـره مـوت « واحنا بلدنا دلوقتي في حالة 

.في البلد دي
قابلتــه محشــور فــي زمــرة .لســاهــو الصــدیق الفنــان األدیــب غالــب هابة هنــاكبأنــا فــي الشــام قابلــت واحــد صــو ٨٥زمــان ســنة 

بتهمـة العشـق الفاضـح » عشـق عمـره « المساكین في أفقر التجمعات الفلسطینیة في سوریا الحبیبة الجمیلة بعد أن أبعـد عـن مصـر 
كان حزین لما قابلته في دمشـق » كان بیعشق بالویها « اها وحتى بالویها لحواري القاهرة وصعالیكها وحوادیتها وأرضها ونیلها وسم

الســوریین بینــه وبــین الملــك حســین اللــي كــان وكــان مجــروح وموجــوع وكــان مهــزوم وعرفــت بعــدها إنــه رفــض وســاطة كبــار المســئولین 
؟اكا للثقافة هنیتمنى عودة غالب هلسا إلى موطنه األصلي األردن كشرط وحید لتعیینه وزیرً 

برنامج إیـه یـا أبـو النجـوم اللـي :ضحك وقالي» ؟مادمت تقدر تنفذ برنامجك یا غالب وبإمكانیات الدولة ترفض لیه« قلت له 
!لحق أشوف مصر قبل ما أموت وبالمرة أندفن فیهاا خالص یا نجم رجلي والقبر عایز أأن؟حیحوق في دول

أتــاري األحــزان مــش القیــه لهــا صــدر حنــون غیرنــا إحنــا یــا :حــزانولقــد تصــورت بعــد مــوت غالــب فــي الغربــة أن دي آخــر األ
؟؟مصریین

ن دول طلعــوا تقلیعــه جدیــدة ومدهشــة فــي نفــس الوقــت وكبیــرة ولذیــذة قالــك یــا ســیدي إن المــواطن المصــري رؤوف عیــاد یموالیــو 
ن جـد المـدعو رؤوف عیـاد التاسـع بیر التـاریخ اكتشـفت إخـرب فـي أضـاتاري عیون األمن الساهرة وهیه بتنأ؟مش مصري ازیكوا بقى

؟شـوف الفـف منـین.؟ یـا ابـن اللئیمـة یـا رؤوووف؟عشر كان أصله سوداني وممكن یطلع قریب البشـیر أو الترابـي رغـم إنـه مسـیحي
.قاعد فیها وال شارب لها میه بعد النهاردهانتوحیاة أمك یا عیاد الكلب ما ؟بس على مین

ؤوف عیـــاد وشـــغلته واحـــد مـــن أهـــم رســـامي الكاریكـــاتیر مه ر ســـع فنـــان وطنـــي كبیـــر اومـــ؟أهـــو ده اللـــي جـــرى؟یـــا تـــرىإزاي
.حجازي وبهجت ومصطفى حسین عمد ومشایخ فن الكاریكاتیر في مصر المحروسةواسألواالمعاصرین 

فیهــا اطبًعــ؟مــش فیهــا روح الدعابــة. .التقلیعــة الجدیــدة اللــي أنــا حكیتهــا لكــم دي. .طــب بــالش كلمــة عیــب؟م ده یبقــى عیــبثــ
.واللي بیشیل قربة مخرومة بتخر على دماغ أمه. .وكله بحسابه یا حكومة. .وممكن یعمل منها مأساة. .وممكن تعمل منها نكتة



٢١

»حزب السبعینیین « 

الســویس بــاخرة ركــاب عمالقــة تحمــل علــى ظهرهــا ضــمن آالف فــي منتصــف األربعینــات مــن هــذا القــرن العشــرین عبــرت قنــاة
وكان من الطبیعي أن یكون في شرف استقباله بمینـاء بـور سـیعد مصـطفى ،اتما غانديمعمل الهند ومحررها العظیم المهینالمسافر 

ورئــیس وزراء مصــر المحروســة الــذي نقــل إلــى قــدیس الهنــد حــب الشــعب المصــري –نــذاك آ–النحــاس باشــا زعــیم األمــة المصــریة 
ستعمار البریطاني المشـترك وفـوجئ الحاضـرون بمعلـم الهنـد یقـول للنحـاس باشـا وتضامنه مع شعب الهند الشقیق في نضاله ضد اال

.وبمنتهى البساطة لقد تعلمنا منكم الدرس
ا یحتـذى حیـث ا لكـل الشـعوب المسـتعمرة ونموذًجـبالفعل درسً انتالعظمى ك١٩١٩ولم یكن في األمر شبهة مجاملة ألن ثورة 

عجزات وفـــي نهایـــات الســـتینیات مـــن هـــذا القـــرن العشـــرین بـــدأ طـــالب مصـــر مرحلـــة الشـــعبي علـــى ســـجیته فـــأتى بـــالماإلبـــداعانطلـــق 
وقـد اختلـف ردود األفعـال السـلطویة مـن بلـد ،بفرنسـا ونهایـة بـاألردن الشـقیقا فاضات الطالبیة التي اجتاحت العالم بعد ذلك بدءً نتاال

ة وارتدى الكاكي بال خجل لیواجه زهور مستقبل فرنسـا ا من مالبس البطولة المزركشة باألوسمففي فرنسا خرج دیجول مرغمً . .آلخر
مـا –آخـر كلماتـه انـتالناتو ویسقط من على عرش البطولة الذهبي لتردى في مستنقع الدیكتاتوریة المهـین وكبمدافع ودبابات حلف 

!!حدث قد حدث ولكنني فخور بشباب فرنسا
وكل برغوت على قد –السطلویة من حیث أدوات القمع البدائیة أما في مصر واألردن وماشابه ذلك فقد اختلفت ردود األفعال

.–دمه 
فاضة طالبیـة فـي تـاریخ مصـر انتوفي مطالع السبعینیات من هذا القرن العشرین اندلعت من جامعات مصر ومعاهدها أعظم 

ى أرض مصـر وحـدها وٕانمـا المحروسة من حیث الحجم والكفـر السیاسـي الناضـج فاسـتقطبت كـل القـوى السیاسـیة المسـتنیرة لـیس علـ
لتحـام بهـذه الحركـة المباركـة حتـى أصـبحنا جـزاء كان لنا الشیخ إمام وأنا شـرف االولقد،مساحة الوطن من المحیط إلى الخلیجعلى 

ر ا وفي مقدمة ما أذكـفاضة المجیدة یمأل مجلدات وأسفارً نتمنها ضمن مجموعة من أنبل المبدعین والمثقفین والذي أذكره عن هذه اال
فاضة نسأت وتكونت جنین في رحم كلیة الهندسة بجامعة القاهرة تحت اسم جماعة أنصار الثورة الفلسطینیة ومن خالل نتهذه االأن 

اندماجي بهذا الكیان واطالعي على كل ما أصدره من بیانات واستماعي لكل مناقشـاتهم سـواء فـي المعـتقالت أو فـي مـدرجات العلـم 
ــالقومیین العــرب ا بالناصــریین ومــرورً ئــل تنتمــي إلــى الفكــر الیســاري بــدءً اشــاركة فــي هــذا التجمــع الهاكتشــفت أن كــل الفصــائل الم ا ب

.على تعدد فصائلهمنهاء بالماركسییانتواالشتراكیین الدیمقراطیین و 
مـنهم مـن وهذه األیام عاد فرسان السبعینیات للظهور والحركة من جدید بعد أن تفرقت بهم السبل وسقط منهم من سـقط ورحـل

العجـــاف التیـــهالبدایـــة فـــي جمعیـــة التوفیـــق القبطیـــة بالظـــاهر حیـــث التقـــى الرفـــاق بعـــد ســـنوات انـــتك. .رحـــل وبقـــى مـــنهم مـــن بقـــى
شاشـة الـذاكرة بكـل مـا فیهـا باألحضان والقبالت واالبتسـامات والحـدیث ذو شـجون ثـم تكـرر اللقـاء وتكـرر وعـادت سـنوات المجـد إلـى 

طموحــة للمســتقبل تبلــورت فــي مشــروع إنشــاء حــزب سیاســي یحتــویهم ویطــرح أفكــارهم فــي الشــارع السیاســي ا لتبعــث فــي النفــوس أفكــارً 
ولكــن قبــل هــذا مــن حقــي أن أتوجــه ،وأنــا لســت بحاجــة ألن أعلــن علــى المــأل التحــامي الفــوري بهــذا الحــزب لحظــة إعالنــه.المصــري

م متأكــدون مــن أن المنــاخ السیاســي فــي مصــر انــتهــل ؟خطیــربالســؤال لرفــاق الســجن والحلــم علــى أي أســاس اتخــذتم هــذا القــرار ال
خابات برلمانیة انتحزب سیاسي معارض بشكل یمكنه من الوصول إلى مقاعد السلطة من خالل المحروسة یسمح بنشوء وارتقاء أي 

؟ كمــا أن »اضــي القاضــي یعمــل ق« أم أن الســمألة كمــا قــال بعــض النــاس مجــرد نــزوة لشــغل أوقــات الفــراغ مــن بــاب ؟حــرة وحقیقیــة
المعـارض للبـدء ا مع بعض فصائل ا من صفقة أبرمتها الحكومة سرً هناك بعض الخبثاء یقول إن الموضوع برمته ال یعدو كونه جزءً 

!في إجراءات المصالحة الوطنیة التي نحتاجها اآلن أكثیر من أي وقت مضى
ین قیـراط وال یمكـن أن تخطـر مستتبة ومترستقة أربعـة وعشـر شیدةفحكومتنا الر ،ورأیي أن هذا الكالم أبعد ما یكون عن الحقیقة

ألنهــا مــش مزنوقــة ومــن ناحیــة تانیــة مــا افتكــرش إن مجموعــة جمعیــة التوفیــق أو مــا بعــدها . .المزعجــةعلــى بالهــا مثــل هــذه األفكــار 



٢٢

الطـالع علـى برنـامج حـزب أنـا بحاجـة ماسـة لفقـط.یمكن أن تشكل أي نوع من أنواع المعارضة أو الرقابة على تصـرفات الحكومـة
.السبعینیین إن وجد



٢٣

؟كیولند وخلیل

اللـي بـین المـدعو شـهر مـن یـوم ماربنـا خلقنـي وعرفـت أمیـز بـین األلـف وكـوز الـدرة وأنـا مـش قـادر أفهـم إیـه العالقـة العضـویة
من ٧٠سنة ؟كام سنة بیجي ومجرجر وراه مصایب متلتلةألن الشهر دا بالذات كل ؟یلول وبین الواقع السیاسي العربيسبتمبر أو أ

العبقـري ألبنائنـا فــي اإلبــداعیـات البطولـة و بكـل مــا فینـا مـن جـراح وحــزن وفـرح آهـذا القـرن كنـا فــي عـز التـوهج الـوطني وٕاحنــا بنتـابع
یكـــي وردت للعـــرب رور العســـكري الصـــهیوني األمر تنزاف الجســـورة اللـــي جـــدعت أنـــف الغـــالقـــوات المســـلحة مـــن خـــالل حـــرب االســـ

الظهـر وفجأة ضربت الخیانة ضربتها في الظلمة من وراء ١٩٦٧) حزیران ( ا من كرامتهم اللي اتبعترت في یونیو جزءً نالمهزومنی
.شأن أي خسیس جبان

،ألسـودمـا عـرف بمـذابح أیلـول احقیـرة فـي یـد األعـداء نفـذوا بهـاكوتشـینة الهاشـمي وهـو لعبـة وأداة واتفرج یا سالم على ملك ال
ا مئات الشهداء األبرار من أبطـال المقاومـة الفلسـطینیة وهـذه األمـة التعیسـة تفقـد فـي لحظـة قائـدها التـاریخي ا وفادحً وكان الثمن غالیً 

جمال عبد الناصر وهي أحوج ما تكون لتجمیع األشالء ولم الشـمل تحـت قیادتـه هـو بالـذات بغـض النظـر عـن اخـتالف اآلراء حـول 
.أو محصلتها النهائیة وال حول وال قوة إال باهللار ومردودها زعامة عبد الناص

) فرعـون موسـى الهالـك ( وسوس الوسـواس الخنـاس ي أذن الـرئیس السـادات كمـا سـبق ووسـوس لسـلفه ٨١وفي سبتمبر سنة 
عـارف یـا ابـن تانـوعینـك مـا تشـوف إال النـور و ،وعنهـا)ألیس لي ملك مصـر وهـذه األنهـار تجـري مـن تحتـي ( فقال في عقل باله 

دي هــي كلمــة الســر أو إشــارة البدایــة للجنــرال الهمــایوني نبــوي انــتوك» ســوق علــى مهلــك ســوق « عمــي إن الــنفس أمــارة بالســوء و 
وفوق إسماعیل الشهیر بالدموي إسماعیل وزیر داخلیة السادات اللي قاد أغرب وأضخم تجریدة للقبض على كل مصر شمال ویمین

ذاك بمذبحـة الدیمقراطیـة اللـي دفـع ثمنهـا فرعـون مصـر المعظـم وكـان الـثمن حیـاه وملكـه اللـي نشـفت سـمى آنـتحت ووراء وقدام فیمـا
.تحته ووقع زي ورقة الخریف وأصبح في خبر كاناألنهار من فوقه ومن

الوطنیـة خلیـل أو المهنـدس كمـال خلیـل أحـد قیـادات الحركـةل كـان علـى موعـد مـع صـدیقي كیمولنـدووهذا السـبتمبر أو األیلـو 
كــان كیمولنــدو خلیــل هــو صــانع شــعارات الحركــة ،لطلبــة مصــر المحروســة التــي تفجــرت یتخــبط فــي دهــالیز القهــر والــذل والهزیمــة

ومـرة األیـام وتفـرق الرفـاق وظـل كمـال خلیـل هـو لـم یتغیـر فقـي ابـن فقـراء ومثقـف ،الطالبیة وكان صوتها الجمـاهیري الواضـح القـوي
:حلم له بالفرح اآلتيشریف یعیش أحزان الوطن وی

وفي األیام األخیرة كان لیكمولنـدو خلیـل رأى فـي القـانون الغریـب الـذي یسـمح لألفندیـة بتشـتیت الفالحـین بعـد اسـتالب أرضـهم 
رأیه إلى جوف زنزانـة فـي وذهب كمال خلیل خلف،وتحویلها إلى سوبر ماركت أمریكاني للشیبسي والشویبسي وممكن كنتاكي كمان

.وصالبةً اا وشرفً أنا متأكد أن كیمولندو هیخرج من السجن أكثر فقرً رة و لیمان ط
لكن اللي محدش متأكد منه هو اإلجابة عن السؤال التالي هل یكفي السید سبتمبر الحالي بحبس كیمولندو خلیل أم مازال فـي 

.؟األمور أمور



٢٤

طظ یا عاشور

ة فجـل نویسـرح بمشـر بیه الحال وربنا یهدیـه للشـغل وحتى یوم ما یتدحد–ت وعایز عیش فینو شحا–أو –نا سیدك حسنة وا
ائن كریه ألنه مصدر دائم للظلم ن الشعبي لمصر المحروسة زي الیهودي تمام كادجوالتركي في الو –!الفجل یا كالب-ینده یقول 

علـى أنـه حلیـف اسـتراتیجي لكـل الرزایـا والمظـالم اللـي ابتالنـا ألذى والضرر وسبب رئیسي من أسـباب التخلـف الـذي نعیشـه عـالوةوا
لــوا وطننــا تحــت وهــؤالء األعجــام حــین احت–األعجــام –دنا علــى زمــن الجبرتــي وابــن إیــاس یســموهم داجــوكــان أ،بیهــا الــزمن والحكــام

نـوا فـي اختراعهـا مـن تفنلمكـوس التـي ونهبـوا أقـواتهم عـن طریـق الضـرائب وا.لـم یتركـوا أخضـر وال یـابس–المزیفـة –رایات اإلسالم 
التـي والمـوروث الشـعبي المصـري زاخـر برزایـا االحـتالل العثمـانلي،فینـا الـرزازخالل عملیة نهب منظم تذكرك على الفـور بمـا فعلـه 

» ور طــظ یـا عاشــ« ومــن هـذه الطرائـف .تحولـت بمـرور الــزن إلـى طرائــف ونكـت لـن تســقط مـن الــذاكرة الشـعبیة منهمـا طــال التقـادم
الكمــین المتمركــز تحــت بوابــة الفتــوح التــي یرددهــا الــبعض اآلن دون أن یــدري معناهــا وأصــل الحكایــة أن هــذه العاشــور كــان رئــیس 

والشـيء الوحیـد الـذي كـان معفـي مـن الضـریبة ! لجبایة الضرائب على أي بضاعة تمر من خالل البوابة بما فیه ذلـك العـیش الحـاف
وأول فكان المصریین یعبوا البضایع في الزكایب والقفف ویغطوهـا بطبقـة كثیفـة مـن الملـح » طظ « سمه والملح بالتركیة ا،هو الملح

وأثنـاء مـا كـان ،فیفلت ببضاعته من الرزاز التركي–عدي –یقول له –طظ یا عاشور –ما الواحد فیهم یوصل بوابة الفتوح یزعق 
ــة تلفــظ أنفاســها األخیــرة ومــن  مــل بســرقة لــواء اإلســكندرون أجقــاموا –یمــوت الزمــار وصــباعه بیلعــب –بــاب األمبراطوریــة العثمانیل

ن قــرر أتــاتورك یوحـ!وأغنـي منطقــة فـي بــر الشــام بینمـا كــان حكــام سـوریا یتصــارعون علـى كراســي الســلطة وبقایـا الجــواري األمویــات
حولـت تركیــا بكاملهـا إلــى بلـد متخلــف وفقیــر االتجـاه بتركیــا نحـو أوروبــا اختلـف الوضــع والحجـم فلــم تعـد األســتانة هــي العاصـمة بــل ت

. .ولین ینسى أحد الخدمات الجلیة التي قدمتها تركیا لقوات الغزو البربري للعراق الشـقیق!یلعب دور التابع الذلیل ألسیاده الخواجات
تـي أقیمـت فـي میاهنـا اإلقلیمیـة المشـتركة مـع الصـهاینة اللـیس آخـر المظـاهرة العسـكریةأخیًراو . .األمریكان ممكن ینسوا لكن احنا أل

كـل هـذا تختزنـه الـذاكرة ،تحت اسم المناورات المشـتركة فـي غـزو شـمال العـراق الـذي قامـت بـه القـوات الصـهیونیة تحـت العلـم التـرك
كــم قــام لكــل هــذه األســباب أبهجنــي بشــدة خبــر الحنتوتضــیفه إلــى مــا ســبق لیتــراكم الحــدق وتــزداد الكراهیــة وتتأصــل جــذور االالشــعبیة 

الصــادر ممـــا یســـمى بالمحكمـــة الدســـتوریة فـــي تركیـــا بحـــل حـــزب الرفـــاة اإلســـالمي بقیـــادة نجـــم الـــدین أربكـــان ومصـــادرة جمیـــع مقـــاره 
وعـى تتصـور إنـي فرحـان فـي حـزب الرفـاة أو شـمتان فـي ة خمـس سـنوات وإ وممتلكاته ومنع قیاداتـه مـن ممارسـة العمـل السیاسـي لمـد

العلمانیة والدیمقراطیة على طریقة الـرئیس احد أحد للدولة التركیة التي تدعىباللي حیحصل بإذن و اأنا فرحان مقدمً . .المعلم أربكان
السادات ودیمقراطیة ذات األنیاب وسـیادة قانونـه الـذي ال یطبـق إال علـى الفقـراء وبكـره نقعـد ع الحیطـة ونسـمع الزیطـة یـا تركـي بجـم 

.»طظ یا عاشور « یاللي في ظرف سنتین من تاریخه من حتالقي الـ 
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على أبو شادي. .شكًرا

وفــي الحالــة دي أنصــح أي مــواطن مصــري مربــوط علــى الدرجــة الترســو إنــه یحــافظ علــى !؟یبــدو أن الجماعــة لســه ماشــبعوش
ا سـوها وسـرقوهنكعـدما وب!ورجعـوا قسـموها وسـرقوها وبعـدین خصخصـوها وشـفوطها.سـوهانكورثوهـا و وأعـذر مـن أنـذر األول !دراعه

واللــي عــایز یقــرأ أو یكتــب یاخــد ولمــا بقــت ع العضــم ســنوا ســنانهم وأنــداروا ع التــاریخ !وهاصــوخصخصــوها وشــفطوها رجعــوا مصم
.حواو ما تقوموا تر ؟ن لیهوقاعدی؟طب أمال احنا حیفضل لنا إیه) وبعضهن أرامل والعیاذ باهللا( یدات ذن م الورثة اللي هما الساإل

الـدكتورة هـدى . .عبـد الناصـر–موضـع التنفیـذ –دم المؤاخذة بـأقول الكـالم ده بعـد مـا قربـت الضـجة المثـارة حـول الفـیلم أنا ع
لكـن لمـا سـیادتك تفجـأ بأنهـا معترضـة علـى الفـیلم لعـدة أسـباب منهـا . .إنهـا هكـذاوض إنها إنسانة مثقفة وانا متأكدعبد الناصر المفر 

ده إذا –مش بذمتك یتبغبغ اللخبطان في تالفیف المخیخ اللي في دماغ سـیادتك !لرئیس بالبیجامةما یصحش یصوروا ا–إنه مثالً 
تطلــع » المشــیر « رمالحقنــاش ناخــد نفســنا وٕاذا بالــدكتورة برلنتــي عبـد الحمیــد أرملــة المرحــوم عبــد الحكــیم عــام–أصــالً كـان موجــود 

جتــه جماعــة مشــبوهة انتعمــل مشــبوه –فــیلم وبتقــول عنــه بــالحرف الواحــد بتهــاجم ال!-وكأننــا ناقصــین –علینــا بعاصــفة مــن الجنــون 
زواج المشــیر الراحــل مــن كــالم كبیــر قـوي فــي موضــوع تافــه قــوي اللـي هــو موضــوع موقــف الــزعیم الراحـل مــن–!ألغـراض مشــبوهة
عـامر حـول هـذا الموضـوع وبتسـأل أي كالم یكون حصل بین الصدیقین ناصـر و تماًماوبتنفي –أطال اهللا بقاءها –السیدة المذكورة 

وأنا من باب تهدئة النفـوس ؟عن الشخص التالت اللي كان البس اللهم احفظنا طاقیة لخفا وسمع هذا الحوار–ومعاها كل الحق –
) االنفجــار ( إنهــا تمــد إیــدها الكریمــة وتســحب مــن مكتبهــا كتــاب –أیًضــا–واختصــار الوقــت ح اطلــب مــن الســیدة برلنتــي المثقفــة 

لألستاذ محمد حسنین هیكل الصدیق الثالث لناصر وعامر أو الضلع الثالث المقدس حتالقي في أحد فصول الكتـاب المشـهد التـالي
:تقریًبا

؟یا عبد الحكیماتجوزت تانيانت–ناصر 
بعید عـن !قلعاالشتراكي وأحسن لي أرجع البلد أزرع وأ،أنا خالص زهقت من إشاعات االتحاد؟إشاعة تاني یا ریس–امر ع

.دوشة المناصب
.اتجوزت ممثلة یا عبد الحكیمانت–ناصر 

خـد بیب وارجعها له تـاني ولـو مخـونني أیبقى هو ده اللي كان البس طاقیة لخفا ویاریته یسلفهالي أوصل بیها مشوار لحد تل أ
!علّي وصل أمانة

اج نتـإر بالویـل والثبـور وعظـائم األمـور إذا اسـتمروا فـي هذا وقد هددت الفنانـة برلنتـي كـل العـاملین مـن فـیلم جمـال عبـد الناصـ
!فیه إیه؟إیه یا جدعان!وصل أمانةویا ریتها تسلفها لي برضه وتاخد عليَّ ؟وأنا مش عارف هي جایبه القوة دي كلها منین!الفیلم

وجـه الخصـوص وبتفرضـوا الوصـایة علـى الفنـي علـى اإلبـداعوا خارج السلطة البسین كاكي ورافعین السناكي في اتجـاه انتإذا كنتم و 
وقبـل مـا أخلـع ح اسـتأذن القـارئ المنـدهش ؟وا فینـا إیـهلـاهللا أعلم بقـى حتعم. .لة تانيال اهللا ال یقدر لو بقیتوا في الشأم؟دماغ العالم

ى موقفـه مـن في أن أواجه تحیة من كل قلبي للمـواطن المصـري المثقـف الشـریف علـى أبـو شـادي مـدیر الرقابـة علـى المصـنفات علـ
شـكًرا. .هذه الهجمة المضربة على الرؤوس الكنعانیة وٕاصراره على حمایة حـق المبـدع فـي التخیـل وعـدم االرتبـاط الحرفـي بمـا حـدث

.على أبو شادي
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كالم تلیفزیونجي 

،عـودة لكـل عــاموب،وعلـى نیاتنـا،بخیـره وشــره وكـل سـنة وٕاحنـا طیبـین،رضـي اهللا عنـه) رمضـان الكـریم ( هـى مولـد سـیدي انتو 
إید الید بعد الفضـیحة ،ملكیته هذا العامقلت انتوألن التلیفزیون المصري المذكور ،وكل مولد والتلیفزیون المصري على أحسن مایرام

الراحل العزیز ممدوح باشـا اللیثـي وأتـت بالفنـان یحیـى العلمـي فالنـاس بـدأت ،اجنتیس المزمن لقطاع االئأم جالجل اللي أطاحت بالر 
بیعتبروني مرجع في السمع والفرجة ؟وألن بعض األصدقاء السذج ما تعرفش لیه» !اشمعنى؟لیه؟كام؟فین؟مین« :قارن وتسألت

عملیـة دضـوعـن نفسـي أنـا بطبیعتـي ) لیحـاییح أبـو ا( وال ) دحدوحـة ( ؟فقد حاصروني باألسلئة التي تدور كلها حول مین األحسن
لكـن ،وٕاال مـا تبقـاش حیـاة،لراسخ بأن مفیش حد زي حد نم وجمـال الحیـاة وغناهـا فـي تنوعهـا المـدهشالمقارنة من أساسها إلیماني ا

وأبــدي عــدة مالحظــات علــى مــا قدمــه لنــا التلیفزیــون المصــري طــوال ،أقــدر أوضــح عــدة ظــواهر–فــي حــدود علمــي المحــدود –أنــا 
ء بـداإاللـي أتوقـف بالسـكتة فـي منتصـف الشـهر الكـریم بـدون » ًداجـًداجحوار صریح « بالبرنامج الشهیر مثالً ولنبدأ،الشهر الكریم

تفاهـــة الموضـــوعات واألســـئلة واألجوبـــة حولـــت البرنـــامج إلـــى قعـــدة نمیمـــة بیتـــي لكـــن ،ن فكـــرة البرنـــامج جیـــدةوأنـــا رأیـــي إ!األســـباب
اتــب رطین العــرب الكوكــان علــى رأس المتــو ،وكشــفت بعــض النــاس،وورطــت بعــض النــاس،طرطشــت علــى بعــض النــاس األبریــاء

وألقـى بقدمیـه فـي منطقـة رمـال ،مناسـبة دخـل فـي موضـوع شـائك مـا حـدش زقـه علیـهاللـي بـدون ،)عادل حمودة ( الصحفي الكبیر 
واعتبر بعض الناس الطیبین أن » !أنا أقدر أقولك ما بحبش أم كلثوم« ة عیحین صرخ في وجه المذ،كان بإمكانه تفادیها،متحركة

وٕان ماحــدش ســأله عــن رأیــه فــي خصوًصــا) أم كلثــوم ( حمــودة قــد اســتفز مشــاعر المالیــین مــن عشــاق فــن الراحلــة األســتاذ عــادل
ولعل منـي ،أم كلثوم میته( ن أل،اعتبر هذه الجملة من باب التنفیس المأمون العواقب–وهو األخبث –والبعض اآلخر ،الموضوع

.حتى یبادلها الناس االحترام،لتعید صیاغته بشكل یحترم عقول الناستهز فرصة التوقف اإلجباري لربنامجهانالحسیني ت
حیـث بـدأها ،ا مضـتاللي هي الملمـح الرئیسـي لبـرامج اإلعـالم الرضـمانیة منـذ مـا یقـرب مـن أربعـین عاًمـ،نیجي بقى للفوازیر

الفتــاة األولــى هــي انــتوك،التلیفزیــونفــي ) صــالح جــاهین ( ثــم تبعــه ) بیــرم التونســي ( فــي اإلذاعــة عمنــا ومعلمنــا العظــیم الراحــل 
فنانـة كبیـرة ؟ولكن هذا العـام اختلـف الوضـع مـا تعـرفش إیـه اللـي حصـل،والوكیل الوحید في مصر والشرق األوسط،المحتكر األول

،فزیونوتقدم نفسها من خالل أسوأ فوازیر في تاریخ التلی،ومتمرسة في حجم لوسي تسقط بسذاجة شدیدة في فخ منصوب بذكاء أشد
بینما استطاعت القناة الثانیة اكتشاف الفنـان یحیـى العلمـي لنجمـة !وبدون أي مناسبة،عند الناس بكرم حاتميوتخصم من رصیدها

نعیمــة ( و ،فــي التلیفزیــون) شـریهان ( و ) نیللــي ( أن تمـأل مكــان –لــو هــي أرادت –التـي تســتطیع ) نــادین ( الشــابة االسـتعراض 
تقــدم لنــا أن» جیــران الهنـا« ة ولقــد اسـتطاعت فــوازیر یـنأمـا المســرح فربنـا یرزقــه بوحــدة تا،فــي الســینما) سـني ســعاد ح( و ) عـاكف 
فتشاركني الهتاف ،الحریفة) صالح جاهین ( من خالل وجبة طازجة ولذیذة نشم من خاللها رائحة بهارات ) بهاء جاهین ( الشاعر 

.»ابن عوام « ح صحی. .–عفارم یا بهاء –
ح صـحی؟ا عن تزاحم وتالحم المسلسالت فحدث وال حرج وأنا الحقیقـة مـش عـارف حكایـة إسـكندریة دي صـدفة وال مقصـودةأم

،اهللا أعلـم؟یـه عالقـة ده برمضـانلكـن إ،ح إسـكندریة أجمـل وأحلـى صـبیة فـي الصـبایاصـحیالكالم عن إسكندریة مـا ینشـعبش منـه و 
وعبـدها أكیـد حـاییجي دور أسـیوط والزقـازیق ،وده برضـه مایضـرش،مـثالً سـعید عـن بـور ،ویمكن یكون رمضان الجاي وعلیكم خیر

.»م طیبین انتكل سنه و « :عجل یسمعناتسنها وماله ما حنا قاعدین واللي موب



٢٧

كلینتون یمارس التحرش الجنسي
في بستان البنفسج العراقي

وكــان مســكني المتواضــع الســبع بحــرات بقلــب مجــدین دمشــق وهــو .تقریًبــاهــا كــل لیلــة فــي لیــالي الشــام البعیــدة كنــا بنتجمــع علی
.وكان المجتمعون كوكبة من ألمع وأجمل مبدعي ومثقفي الوطن العربـي المفخـخ بـالقهر والخـوف والمباحـث والحكـام. .مركز التجمع

ن والكل كان ا في الوطیً ا ومنفالكل كان غریبً .ني واألردنيكان فینا المصري والعراقي والفلسطیني والتونسي واللبناني والبحریني والیم
أبــو . .العربیــة أذكـر مــنهم علــى سـبیل المثــالوالثقافــة اإلبـداعمــن وجــود نجـوم فــي ،وبـالرغم.فئ الحنــونمسـتوطن حضــن سـوریة الــدا

. .لسـا الروائـي األردنـي البـارزمصـر العظـیم الصـدیق الراحـل غالـب هوعاشـق . .مظفر النـواب شـاعر المقاومـة العراقیـة الفـذ. .عادل
والشـاعر السـوري نزیـه . .والكابت المصـري المعـروف الصـدیق سـید خمـیس. .وفنان الجزیرة العربیة الكبیر الروائي عبدالرحمن منیف

ن بــالرغم مــن وجــود هــذه المنطومــة شــبه المتكاملــة مــ. .أبــو خالــد فنــان الشــعب الفلســطیني العظــیم نــاجي العلــىأحیاًنــاو . .أبــو عفــش
كــل لیلــة كنــت أطلبهــا مــن الصــدیق . .هــي نجــم لیالینــا األوحــد الــذي ال یغیــب وال یخبــوانــتك» بســاتني البنفســج « إال أن ،النجــوم

ویمســك كوكــب العــود وبعــد شــویة . .ســمعنا المقــرریــا كوكــب یــالال –المقــرر –كوكــب حمــزة لدرجــة أن مظفــر النــواب كــان مســمیها 
وأنــا مجنــون واتطــوح . .ســرب الحمــام.وطــایر بالشــعر.الموجــوع بســاتین البنفســج عفــت بعیونــكتقاســیم ناعمــة ینطلــق صــوته الهــامس 

وحــین ینتهــي كوكــب حمــزة مــن الغنــاء البــاكي یســود الصــمت لفتــرة طویلــة . !.والعــراق بعینــك الحلــوة ینــام. .أنــا شــوجي بــالعراق. .غــرام
بســاتین البنفســج هــو الصــدیق وشــاعر . .حكات علــى اســتحیاءفتتقــافز الضــ–شــكر اهللا ســعیكم –ســید خمــیس بعبــارة دائًمــایقطعهــا 

أما ملحنها ومنشدها فهو كوكب حمزة وما أدرك ما .ریاض النعماني أحد الشعراء البارزین في صفوف المعراضة العراقیة في المنفى
یـة إلـى جانـب ثقافتـه العامـة صقل موهبته بالدراسـة المهن،لیس كمثله ملحن ولیس كمثله مغن.التفردكوكب حمزة ملحن ومغن شدید 

كان بإمكانه أن یكون فنان اإلعالم العراقي األول أو على أقل تقدیر كان زمانه ملعلع . .الواسعة وتوج كل هذا بموقفه الوطني النبیل
بدعین في في لیالي التلیفزیون المصري ومشحتف قلوب العذارى والثیاب كما یفعل غیره من مطربي أغاني الفیدیو كلیب ومشكلة الم

المنفى أنهم یعاملون كالرهائن فإذا تأزمت العالقات بین وطنهم األصلي ومنفـاهم فهـم فـي أمـان وحینمـا تبـدو فـي األفـق بـوادر تحسـن 
ولهـذا سـافر !العالقات بین األصل والمنفى یضعون أیدیهم على قلوبهم ألنهم یعرفـون أن أنخـاب المصـالحة ستحتسـى فـي جمـاجمهم

ه مسـجلة إبداعاتـعـراقیین مـن أم دنمركیـة وبعـث لـي عـن طریـق البریـد أحـدث انمرك وتـزوج هنـاك وأنحـب أطفـاالً كوكب حمزة إلى الد
:على شریط كاسیت ولم ینس أن یسجل لي المقرر على نفس الشریط وفي مكالمة تلیفونیة أخیرة سألته

؟اشمعني الدانمرك یا كوكب-
.ة العربيألنها بلد أوروبي ال یخضع لنظام المقایض:قال لي
:قلت له

جي مصر یطب مات-
:ضحك وقال لي

؟هل تخلت مصر عن عروبتها-
وحــین ســألته عــن رأیــه فیمــا یحــدث اآلن مــن تحرشــات أمریكیــة صــهیونیة بالشــعب العراقــي وهــل مــن الممكــن اآلن الوقــوف إلــى 

العراقي عن –البعض –قف نظام وهل تو –ولكن من سذاجتي وقال أیًضاهذه الهجمة الخارجیة ضحك جانب النظام العراقي ضد 
.والحقیقة أنین لم أجد إجابة هذا السؤال الفلسفي؟التحرش بالشعب العراقي وقمعة وٕاالله

ا مـن أجـل شـعب العـراق الشـقیق الـذي تكالبـت علیـه األعـداء یا صدیقي العزیز كوكب نحن هنا في مصر المحروسة ننزف دمً 
واألعــداء مــن الخــارج یحاصــرون –بســاتین البنفســج –ل والحكــام یعیثــون فســادا فــي فــالمرض والجــوع یفتــك باألطفــا. .مــن كــل جانــب
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نا ویتفننون في إذاللهم وأنظمتنا العربیـة المهترئـة لـم تعـد حتـى قـادرة علـى مجـرد الشـجب واللیـل مـدلهم والطریـق مظلهـم والرفـاق ءاأشق
والــرئیس –زیــدیني . .ازیــدیني عشــقً –رو وكــاظم الســاهر یغنــي فــي الشــتات وكــرة القــدم مازالــت تحكــم العــالم مــع الكوكــاكوال والمــارلبو 

األمریكـــاني المعجبـــاني مـــازال یتحـــرش بنســـاء البیـــت األبـــیض رغـــم عجـــزه الجنســـي المفضـــوح والحیزبـــون الصـــهیونیة القبیحـــة مـــادلین 
ة الفســاد فــي مصــر أولبرایــت طایحــة فــي العــالم تبحــث عــن ذكــر وهــي فــي ســن الیــأس واألمباشــي عرفــات غــارق فــي المذلــة وأبــاطر 

وهللا –بســاتین البنفســج –فــي منفــاك البــارد وأنــا أســهر كــل لیلــة مــع نــتأالمحروســة یتحرشــون بالهــامش الممنــوح للصــحافة الوطنیــة و 
.األمر من قبل ومن بعد
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یا دار مادخلك شر

ومـا دامـت عاصـمة .. ألشاوس قاعـدین علـى قلبهـا لطـالون؟وحكام الجزائر ا.. شعب الجزائر الشقیق یتعرض لإلبادة الجماعیة
الملك محمیة بالجیش والبولیس والتلیفزیون فلیذهب باقي جسد الجزائر إلى جهنم وبئس المصیر؟

صـدیقة جزائریـة مقیمـة بالقـاهرة قالـت لـي إن .. ولو سیادتك حاولت تعرف الفاعل حیجر الك نفس اللي تاهت فـي سـوق الغـزل
الثابــت فــي أن أي إیــذاء ي، ورغــم یقینــ»أعــداء اهللا .. كتــاب المــوت« علــى قــورتهم بــاللون األســود كــاتبین ابح األخیــرة القتلــة فــي المــذ

إال أني متنـازل عـن هـذا الیقـین ألي باحـث عـن الفاعـل یحـدد المجـرم فـي .. یلحق بأمتنا العزیزة الزم یكون وراه الصهاینة واألمریكان
.بلد الملیون شهید

.عمري الشقي قضیتهم في هذا البلد الحبیب وفي كنف الشعب الطیبتین من نس.. 
تین شفت فیهم السادة الفرانكوفونیین أصحاب الـوالء المطلـق لفرنسـا وكـل مـا هـو فرنسـي وكیـف یـدیرون الثقافـة الجزائریـة نس.. 

!ویدفعونها في هذا االتجاه
لقد أهمل هواري بومدین قضـیة التنمیـة : لطاهر وطار قال ليوفي جلسة منفردة مع الروائي الجزائري العربي الكبیر الصدیق ا

وقالت لـي المناضـلة الجزائریـة المعروفـة جمیلـة بـو . لیتفرغ لقضیة تعریب الجزائر ولست أدري أكان على صواب أم كان على خطأ؟
!د تغیرت األسماء وألوان الجلودفق.. لم یتغیروا بعد كل ما دفعت الجزائر من دم أبنائها الغالي» األعداء « إن العدیان : حرید

نتهجـه الجالسـون علـى مقاعـد ایمكـن أن تـدفع محترفیهـا إلـى ممارسـة نفـس السـلوك الـذي أما أنا فلسـت أعتقـد أن مهمـة القـوادة
ا ذبحـوا وشـوهت جثـثهم وقطعـت رؤوسـهم وكـان رد فعـل السـادة المختبئـین فـيا جزائریً مواطنً ٤١٢.. السلطة في البلد الشقیق التعیس

أي واهللا العظیم تالتـه هـذا الكـالم طیرتـه وكـاالت األنبـاء وبثتـه ! اباهً انتقصور العاصمة هو تحذیر للمواطنین العزل بأن یكونوا أكثر 
والحكایـة دي بتفكرنـي بحـادث ! اإلذاعات الصـوتیة والمرئیـة ونشـرته الصـحف الملونـة واألسـود فـي األبـیض فـي جمیـع أنحـاء األرض

إن اهللا حصــل ده حصــل ألن المــواطن المصــري فقــد : لمــا طلــع وزیــر الداخلیــة المصــري وبكــل عــین قویــة یقــولفتــاة العتبــة الشــهیر 
بقـــى یـــا والد الصـــرمة تكتفونـــا بسلســـلة القـــوانین الجهنمیـــة ! الشـــجاعة والشـــهامة والمـــروءة وٕاال لكـــان أنقـــذ الضـــحیة مـــن بـــرائن الـــوحش

.. اللـي اخشـتوا مـاتواصـحیحة ولسه منتظرین مننـا الشـجاعة والشـهامة والنجـدة؟ وتركبونا الرعب الدائم من قانون الطوارئ طویل التیل
.»! ا وقال له إیاك إیاك أن تبتل بالماءألقاه في الیم مكتوفً « وعلى رأي الشاعر القدیم 

ن یكـن مـإحنا وصلنا إلى مرحلـة الهرویـع اللـي هیـه انفـالت الشـكمانات ونعومـة الصـوامیل وسـریان الرخـاء فـي الـدماء لصحیح
اللي عمل فینا كده یا حكومات العرب؟

ــ.. شــعب الجزائــر مــن أربعــین ســنة بــس صــنع واحــدة مــن أعظــم مالحــم اإلنســان علــى األرض ا ونصــف وقــدم مــن والده ملیوًن
الملیون شهید في سبیل تحریر وطنه من الغاصب المحتل ونجـح فـي تطهیـر أرضـه مـن دنـس االحـتالل وشـعب مصـر العظـیم الـذي 

ا عـن ا عن الحق والحریة في مصر العظیم الذي ال یشبع وال یكف عن تقدم الشهداء دفاًعـال یكف عن تقدیم الشهداء دفاعً ال یشبع و 
فاضـة انتالحق والحریة في مصر والیمن والجزائر والصومال والكویـت وعلـى أرض فلسـطین السـلیبة والشـعب الفلسـطیني اللـي اختـرع 

لمدججـة بأحـدث وافتـك أسـلة المـوت والـدمار والشـعب اللبـاني اللـي اختـرع القذیفـة البشـریة فـي الحجارة فـي وجـه الترسـانة الصـهیونیة ا
عملیاته االستشهادیة اللي أذهلت جنراالت وخبراء العلوم العسكریة وقلبت نظریاتهم عالیها واطیها وتفضل سیادتك تعـدد فـي بطـوالت 

.كومات والحكام وبرضه ما تتعدشالشعوب ما تتعدش وتفضل سیادتك تعدد في أنانیة وندالة الح
ویرجع مرجوعنا للجزائر الشهیدة أم الملیون ونص الملیون شهید اللي بیتعرض شعبها الشقیق لعملیات اإلبـادة الجماعیـة بشـكل 

ویمـر بعینـه علـى مانشـت الكارثـة صحیفةفیصبح الصبح ویمسك الالمواطن المصري یا ولداهشبه یومي والعالم كل في الطناش أما 
.بسرعة علشان یلحق یفتح على صفحة الریاضة ویقرأها بتمعن وبعدین یحل الكلمات المتقاطعة ویا دار ما دخلك شر
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اغتیال شحتوت العظیم

المنصورة الجمیلة لها عندي في القلب أحلى المودة وفي العقل أغلى الذكریات ألني ذات یوم من األیـام سـجنتي النداهـة علـى 
.هناك

رح بصـحبتهم علـى مـدى سـتة وأنـا كـان لـي عظـیم الفـ: قابلت صحبة من أنبل وأجمل المجانین في الفن والـوطن والحیـاةوهناك
بعـد مـا مصـرها ابـن المنصـورة محمـد سـعید )هـبط المـالك فـي بابـل ( نـا خاللهـا تجهیـز وعـرض روایـة دورنمـات الشـهیرة شهور انجز 
.مد عبد الجلیل أحد المخرجین الشبان الموهوبین في المنصورة وما أكثرهموأخرجها للمسرح أح) شحتوت العظیم ( تحت اسم 

.ولقد شاركت في تقدیم هذا العرض مجموعة نادرة من الفنانین الموهوبین الثقفین المغمورین
لتــي ا وبقــوة كـل العقبــات والمعوقـات اا نحـو هــذا العـرض الــذي خـرج إلــى النـور متجـاوزً ا خاًصـوكـم كنـت ومازلــت أحمـل إحساًســ

.كانوا یفرشونها في طریقنا كحقول األلغام
وهـذا األسـبوع شـرفني رفـاق شـحتوت العظـیم بزیـارتهم لـي فـي . خرج العـرض لیضـئ لیـالي المدینـة الهادئـة بـالفن والحـب والفـرح

.منزلي القابع بمساكن الزلزال في أحشاء صحراء المقطم القاحلة
بـالتوقف عـن تماًمـاإن هـذه المجموعـة مهـددة : دون على مسامعي ما حدثوبقدر ما سعدت بزیاتهم أصابني اإلحباط وهم یسر 

الفعل المسرحي إلى األبد وبدون أسباب اللهم إال اسـتمرار تسـلط أحـد الدیناصـورات المتخلفـة عـن العصـر المهرانـي الطباشـیري الـذي 
إن هــذا الدیناصــور : دي أربــاب المعاشــاتا إلــى نــاوأحالتــه قســرً ) رغــم كــل شــيء؟ ( هــى ببلــوغ الســید حســین مهــران ســن التقاعــد انت

رحــوم یتصــرف فــي شــئون المســرح والمســرحیین فــي المنصــورة علــى أســاس أن البلــد خــالص بتتقســم فقــال فــي عقــل بالــه علــى رأي الم
).خد لي طوبة بیت أبویا بیقع لما الحق آ( جحا 

ة القــومي طوبــة یــا طوبــة أمــا مســألة ادعائــك إنــك یــا ســیادة الدیناصــور ال البــدل بتتقســم وال بیــت جحــا هیقــع وال مســرح المنصــور 
قریــب الــوزیر الفالنــي فــدي هتیجــي علــى دماغــك إلنــك دیناصــور غبــي ومجــرد اختیــارك لهــذا الــوزیر اللــي هــاحتفظ باســمه اآلن بیأكــد 

لـون خلقتـك، غباءك الحیثي، فهذا الوزیر في حدود معلوماتي ملوش قرایب في الشغل ولـو سـمع إنـك تبـدعي قرابتـه هیجخلـي وقعتـك 
:هاتوجه اآلن بالخطاب لعدة جهات أولإنما أنا ی..مش قضیتنا وخلینا منكانتعموًماو 

.الدكتور فوزي فهمي الوریث غیر السعید لتركة العصر المهراني المثقلة بالتجاوزات القاتلة
.الصدیق سامي خشبة رئیس البیت الفني للمسرح: وثانیتها
اللــي صــدع رؤوســنا بمهرجاناتــه المســرحیة التجریبیــة والتقلیدیــة والعنجرانیــة والفنجرانیــة والملوخیــة الســید فــاروق حســني : وثالثتهــا

!!بالتقلیة
فــي الظــل اإلبــداعلمصــلحة مــین إغــالق مســرح المنصــورة القــومي والحكــم بإعــدام هــذه المجموعــة مــن المواهــب التــي تواصــل 

نیات ورزاالت المـوظفین وعفـن رؤوسـهم المظلمـة وذلـك وذل السـؤال للـي ضاربة عرض الحائط بالتجاهل اإلعالمي الفج وفقر اإلمكا
.ال غیرفقطاإلبداعصلوا رحلة ایسوى واللي میسواش للحصول على ماللیم الدعم لیو 

د والمعــایش فهــي بالنســبة لهــذه النزعیــة مــن العشــاق المجــانین مســألة ثانویــة ویعلــم اهللا وحــده كیــف والً أمــا مســئولیات البیــوت واأل
أكثــر مــن نصــف یــومهم ویحــرمهم مــن فرصــة العمــل اإلضــافي لمواجهــة أعبــاء الحیــاة بالنســبة ألســرهم التــي یاكــلبرونها والســمرح یــد

وت المجــد لشــحت: ( ابتلیــت بهــذا النــوع مــن اآلبــاء المجــانین بــالفن والــوطن والحیــاة هــذا كــل مــا عنــدي قلتــه اللهــم بلغــت، اللهــم فاشــهد
.ر ألعداء الفن والوطن والحیاةى والعا، والموت والخز )العظیم 



٣١

اشنقوا عمار الشریعي

بــردت وبهتــت » مــؤامرة علــى مصــر « ســم ألن عبــارة عربیــة فــي البحــرین أنــا مــش القیلــه إاللــي حصــل فــي مهرجــان األغنیــة ال
.وفقدت مدلولها منطول ما استعملناها سواء بالحق أو بالباطل

مــن ! مش ألننـا شــعب ال ینسـى أي شــيء إال اإلسـاءةننــا مـا بنحــرَّ ه مـش جدیــد، واألغـرب إن اللـي حصــل دالغریـب فـي األمــر إ
أبـًداو دائًمـالكراهیـة والعـداوة مـن مجموعـة الصـغار المتواجـدة مصري إلى المنامة وهـو محاصـر بجـو االلحظة األولى لوصول الوفد ال

.»! ما تعرفش بیطلعوا منین؟« في كل المهرجانات الثقافیة والفنیة التي تقام على أي أرض عربیة 
شــقاء البحارنــة وهــو ســن االســتقبال وكــرم الضــیافة مــن األكــن اللــي خفــف البلــوى وهــول الخطــب علــى الوفــد المصــري هــو حموی

والعـودة إلـى حضـن يوهـو االنسـحاب الفـور .. برضه اللي منع المصریین من اتخاذ اإلجراء الطبیعي إزاء سفاالت الصغار وحقـارتهم
وا لیه مانسحبتوش؟ انتزین مكرمین ولما سألت عمار الشریعي الوطن معز 

قال لي ده یبقى كرسي في الكلوب قلت له ومالـه؟ قـال لـي واألشـقاء البحارنـة ذنـبهم إیـه؟ النـاس اسـتقبولنا بحضـن ودود وبـذلوا 
بیحضـروا مـن غیـر دایًمـالطجیـة و كل فرح یبقـى فیـه ب.. من كرم الضیافة ما هو فوق التصور فیبقى مش معقول إننا نبوظ لهم اللیلة

فهل نحمل أصحاب الفرح مسئولیة تصرفاتهم یبقى ده عدل؟! دعوة
ــا ب. قلــت لــه أل ســأل مــین المســؤل عــن وصــول هــذه الطفیلیــات لــي مقاعــد القضــاة فــي لجــان التحكــیم؟ ضــحك عمــار الكــن أن

.دي أبلغ إجابة على السؤالانتوك.. الشریعي فقط
.. إذ مصـر بـدها تكسـب« ة اللي تحول الى تصریح وبالصوت العالي واللي تجسد في العبارة التالیة نیجي بقى للتلمیح بالعداو 

عصـفورة « وبعـدها صـعدت .. العبارة دي قالها على مسمع من الوفد المصري شخص مـش هاشـرفه بـذكر اسـمه» بدي اقطع زندي 
ني اللــي ردت علیــه أنغــام بفاصــل ممتــع مــن الشــدو أنغــام إلــى خشــبة المســرح وســط عاصــفة مــن التصــفیق الجنــو » النیــل الطــروب 

. الجمیل حول القاعة إلى منطقة زالزل فلم یتمالـك أسـتاذها المایسـترو مصـطفى نـاجي نفسـه وانـدفع إلیهـا واحتضـنها وهـو یبكـي فرحـا
!ة التحكیمبدهم یؤثروا على لجن» هذا تمثیل « وفوجئ الجمیع بهذا الشخص نفسه یدنس قدسیة هذه اللحظة بصوته الكریه 

وٕازاء االســتفزازات المتــواترة التــي تعــرض لهــا الفنــانین المصــر یــین مــن بلطجیــة الفــرح وفــض الصــعیدي عمــار الشــریعي اســتالم 
!نیابة عنه.. جائزته كأحسن ملحن وكان هذا أضعف اإلیمان لكنه فوجئ باألستاذ عمر بطیشه یتسلم الجائزة في غیابه

وأنـا الحقیقـة مـش قـادر أفهـم األخ بطیشـة ! للعامـة والخاصـة بیشـتغل مـذیع ومؤلـف أغـانياألستاذ عـم بطیشـهة كمـا هـو معلـوم 
حضر المهرجان بصفته فنان والال مسئول إعالمي؟

وده فــي عرفنــا یــا أهــل الفــن عیــب إمــا إذا كــان مســؤالً » ســلك أمــورك ومشــیها تمشــي ا فیبقــى ســلوكه ده مــن بــابإذا كــان فناًنــ
ا ومـن كـل بـد تقدیمـه للمسـاءلة ألن اإلهانـة هنـا موجهـة ا وحتمً ویبقى لزمً .. لت في نطاق الكوارث الطبیعیةا فالمسألة تبقى دخإعالمیً 

.للفن المصري اللي ما عدش حیلتنا غیره
یا إما محاسبة المخطئ یا إمـا تفضـوها سـیرة مـن حكایـة » اللي ما عدش حیلتنا غیره « فیا أیها المسئولون عن الفن المصري 

إنه یغیر من كرامـة أي شـيء وا عمار الشریعي علشان یبقى عبرة ألي مواطن یفكر مستقبالً واللغ في الیغمة یا إما تشنقجانات المهر 
.أنا غلطانمصري واالَّ 
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البقاء لألصلح

ء وملـوك الطوائـف العربیـة ومات زكي بدر أشهر وأفكه رئـیس عسـس لـدي أصـحاب الجاللـة والسـمو والفخامـة سـالطین ورؤسـا
.ن النفط باألندلسایا زم.. جادك الغیث إذا الغیث همى–المعاصرة و 

والطریــف فــي شــأن رئــیس العســس الراحــل هــو خروجــه األحمــق علــى أصــول اللعبــة وتجاهلــه للحــدود المرســومة بدقــة ألمثالــه 
ع مـن اللخطبـة والبلبـة والغوشـرة لـدي الحكـام فاضـطروا ودا فـي حـد ذاتـه عمـل نـو .. وتخطیه األهوج لكل الخطوط واإلشـارات الحمـراء

.. بیلعبـوا فـي الوقـتموٕانهـخصوًصـاآسفین إلى أنهم یصبنوه ویرفعوا له الكـارت األحمـر ویلعـوا عشـرة رغـم شـدة حـاجتهم إلـى جهـوده 
وظیفة رئیس العسس هـي انتكبدل الضایع اللي حیضیفه الحكم الي هو المیقاتي الوحید زي ما احنا عارفین وفي الزمانات القدیمة 

.–كلب الحراسة –ل وحریمات وأرواح أسیاده الحكام وعشان كده كانوا العامة بیسموه احراسة وحمایة مصالح وأمو 
–وأصــبح لــدینا بفضــل اهللا –الفیــدیو كلیــب –لكــن بقــى لمــا الطــب اتقــدم بفضــل ثــورة االتصــاالت وتواجــد التلیفزیــون والــدش و 

شابكت مصالح العسس بمصالح الحكام نتیجـة المسـیرة الجماعیـة علـى طریـق الهـبش والتهلیـب وسـاح كلـه علـى وت–اإلعالم األمني 
.وهللا في خلقه شئون–عیون الوطن –كله انشالت عبارة كلب الحراسة وانحطت مطرحها عبارة 

لیـه بقـى : الشـعراء عالقـة طیبـةش بتربطهم بجنس انتولو رجعنا بالذاكرة حبتین حتالحظ سیادتك إن جمیع رؤساء العسس ما ك
سیادتك؟ ألن الشاعر كان بیبقى قاعد مع األمیر وصحبته بیتبادلوا األنخاب والنسوان والغلمان بینمـا رئـیس العسـس ملطـوع ع البـاب 

ب الذكر وكان طی!! ش فاهم هو بیعمل كده لیهانفي اللي رایح واللي جاي بعیون بتقدح شرار وتالقیه هو ذات نفسه ماكؤْ وعمال یمُ 
وعلشـان كـده مـا كـانوش –! كلـب حراسـة.. قواد بدرجة–المرحوم الحسن ابن هاني الشهیر بأبو النواس مسمي رئیس عسس الرشید 

كـل منـا ال یحـب –العالقـة بیـنهم مـش اللـي هـي ولمـا سـألوا الشـاعر العظـیم عمـا بینـه وبـین رئـیس العسـس قـال انـتیحبـوا بعـض وك
.–بضاعة اآلخر 

المعاصرة اللي بترسم صـورة بسـیطة وألیمـة للعـداء الفطـري المتأصـل فـي نفـوس ورؤوس العسـس لكـل مالـه عالقـة ومن الوقائع
بالتحدیــد فــي الســعودیة ومـــا أدراك مــا الســعودیة دخــل العســكري علــى الضــابط فــي القســـم وراح انــتبالشــعر والثقافــة والواقعــة دي ك

:قال لهیة و سضارب رجلیه مطلع شرار وهو بیأدي التحیة العس
سیدي.. معایا اتنین متخانقین-

!!!احبس الغریب: قال له
لتنین غرب : قال له
!احبس المصري: قال له
لتنین مصریین: قال له
!!!!!احبس المدرس: قال له

...ومات زكي بدر أفكه رئیس عسس لدي
.والبقاء لألصلح
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والعهدة تمام.. والدفاتر سلیمة

بوسوا األیادي وش وضهر، ألن المسائل ال قدر اهللا كان ممكن تطیر فیها رقـاب والـدم عـدوك یبقـى .. الحمد هللا. .الحمد هللا« 
للركــب، لكــن نحمــدك یــا رب طلعــت اإلدارة العامــة لإلعــارات بــوزارة خارجیــة مصــر المحروســة بریئــة وال بــراءة الــدیب مــن دم المــدعو 

قالـك یـا سـیدي اتضـح بعـد البحـث والتقصـي إن المـذكور زیـه زي البهیمـة اللـي حبلهـا علـى ظهرهـا ! لیـه بقـى؟.. معتز محمود إبراهیم
واتعاقد على العمل كمدرس في دولة الكویت الشقیقة یعني زي ما تقول كـده خـد اإلعدادیـة والثانویـة ) الخاین المجرم ( راح من ورانا 

ئول عـن نفسـه ویبقـى یسـتاهل كـل مـا یجـرى علیـه، یجـي بقـى بقـى هـو المسـده یا عزیـزي المـواطن یالعامة واللیسانس من منازلهم وبك
واحد من إیاهم ویقول لنا ده برضه مواطن مصري والدولة مسئولة عن كرامته وسالمته والكالم المجعلص ده؟ اسـمحو لـي بقـى إحنـا 

–القاهرة –امة لإلعارات بوزارة الخارجیة إمضاء مدیر اإلدارة الع.. مش فاضیین للعب العیال ده ویا ریت كل اللي معاه كلمة یلمها
وجهـة نظــر دولتنـا الطریفــة الظریفـة فــي تقریًبـاالشـویة اللـي فــاتوا دول یـا عزیــزي المـواطن همــه » هــى انتفـي غـرة ذي الحجــة المعظـم 

.اللي هو إیه بقى؟.. موضوع المواطن المصري معتز محمود إبراهیم
ن فــي مصــر إن الشــهادات الدراســیة بقــت دلوقــت زي قلتهــا ویمكــن قلتهــا أحســن ألن عــارفیطبًعــاكلنــا .. صــلوا بینــا علــى النبــي

األب، دلو عشان یخرج ابنه من الجامعة بیكون اتعصر دمه وبهاریز نخاعـه، وبعـد الزینـات واالحتفـاالت بنجـاح المحـروس بالشـهادة 
وكل طلعة صبح یمـد إیـده ألبـوه الغلبـان ) ا طلقة حدیثً زي الم( ظار الفرج حاطط إیده على خده انتالكبیرة یقعد سیادته في البیت في 

طیـب بذمـة النبـي مـش لـو كـان أبـوه رمـاه عنـد واحـد ! ویلهف منه المصروف زي بتوع معـاش السـادات وكأنـك یـا أبـو زیـت مـا غزیـت
راكب زلموكه؟میكانیكي من صغره على األقل كان دلوقتي باشمهندس قد الدنیا وصوابعه العشرة مزنوقة في الخواتم الدهب و 

القصــد زي مــا تقــول كــده إن األخ معتــز لمــا مــر بــالظروف دي صــعب علیــه حالــه وقعدتــه عالــة علــى أهلــه فخطــف رجلــه لحــد 
هـو في الحصول على وظیفة مدرس والمدرس یـا عزیـزي الطالـب فـي المجتمعـات البدائیـة) إزايما تعرفش ( الكویت الشقیق ونجح 

وفـي یـوم مـن .. لسرمدي، ألنه ولیعوذ بـاهللا بیـزرع جرثومـة المعرفـة اللعینـة فـي رؤوس الـنشء البـريءالعدو األول لالسترخاء الملكي ا
ذات األیــام وأثنــاء ممارســة الســدي معتــز لوظیفتــه فــي قاعــة الــدرس تطــاول علیــه تلمیــذ كــویتي شــقیق اســمه المحیســن أو الدغیــدي أو 

!ا بوش زي كل أطفال الكویت الشقیق اآلنوه یقولوله یعحاجة من هذا القبیل لكن ماماته وباباه بیدل
ویبدو واهللا أعلم إن األخ معتـز اعتـز بكرامتـه وهبابـه وأعلـن رفضـه لإلهانـة فمـا كـان مـن بـوش الصـغیر الجمیـل المـدلل إال أن 

!خلع المركوب ونسله على دماغ المعتز باهللا المصري المدرس
.. ل المحیســن أو الدغیــدي إلــى مدرســة أخــرى مفیهــاش حــد معتــزوٕازاء هــذا الســلوك المتحضــر اضــطرت إدارة المدرســة إلــى نقــ

الشــقیقة ( فــي وزارة الداخلیــة الكویتیــة ) خـالص جــًداقــوي ( یقـوم یشــاء الســمیع العلــیم أن أبـو بــوش الصــغیر یطلــع ضــابط كبیـر قــوي 
) اصــحى للــون ( والمــواطن طبنجــة لــزوم الحفــاظ علــى أمــن الــوطنإحنــا عــارفین إن أي ضــابط یبقــى معــاه بالقلیــل طبًعــاو ) برضــه 
یـا عـم بـوش یـا صـغیر واسـرق طبنجـة والـدك واطلـع علـى مدرسـة المعتـز المـدرس وفـرغ الطبنجـة فـي كرشـه عشـان یحـرم انـتتعـالى 

یعتــز تــاني ویتحــول فــي ذات نفــس الوقــت إلــى أمثولــة وعبــرة ألي كــائن غیــر خلیجــي تــورد علــى خــاطره هــواجس وخرافــات الشــرف 
یبقى إش جاب لجاب بقى؟.. مصري١١الكالم اللي مش جایب همه ده، ألن الدینار الكویتي بـ والكرامة واإلنسانیة و 

المهم إن اإلداة العامـة لإلعـارات عاملـة ودن مـن طـین وودن مـن عجـین إلـى وقتنـا هـذا وبتقولـك ده مـش تبعنـا والـدفاتر سـلیمة 
.والعهدة تمام
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سیما أونطه

عنـدها انفصـام هو إما فیه مخطط كامـل ومتعـدد األضـالع للقضـاء التـام علـى صـناعة السـینما المصـریة یـا إمـا الدولـة ديما 
ولكـن المشـكلة فـي مجلـس النقابـة . الي زایـد والفنـان ممـدوح وافـيعهیاش الحكم اللي صدر بالفعل ضد الفنانة موالمشكلة صدقوني ما
انین إلـى نیابـة اآلداب العامـة عشـان یحشـروهم فـي قفـص واحـد مـع بنـات اللیـل وتجـار اللحـم بتحویـل الفنـأصـالً المتخاذل اللي سـمح 

ى أحمـد زي الحــاج قــالـرخیص ویحـاكموهم بــنفس قـوانینهم ومــن هنـا یتعامــل معـاهم القاضــي علـى أســاس إنهـم مومســات أو قـوادین ویب
!اهللا بالسر علیمأحمد ومعالي زاید زي نعیمة شنط وممدوح وافي زي عباس ذو القرنین وكان 

وألن مجلس النقابة یعیش نفسه حالة اإلغماء اللي بیعشها السید النقیب منذ أن زعطوه وجـردوه مـن جمیـع األسـلحة والمناصـب 
.ا فعلواوالمالبس فقد اضطر الفنانون إلى اللجوء للصحافة وحسنً 

مــن مغــزى فــالمعروف أن مؤســس هــذه الــدار وكــان اختیــار الفنــانین لمؤسســة روز الیوســف بالــذات أكثــر مــن موفــق ولــه أكثــر 
هـذا إلـى جانـب أن مؤسسـة روز الیوسـف تكـتظ –زمیلـتهم یعنـي –وصاحبها هـو الفنـان المسـرحیة العظیمـة الراحلـة فاطمـة الیوسـف 

اء اآلن بمجموعة نادرة من شباب الصـحفین وهـم علـى أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة المهنیـة والجـرأة فـي قـول كلمـة الحـق وكلهـم مـن أبنـ
.أجملالغد الذي یقاتلون بشراسة وفي ظل أسوأ الظروف لكي یصنعوا لهذا الوطن الجمیل مستقبالً 
الفنــي وبالفعــل اســتطاعوا توصــیل اإلبــداعوكــان الغــرض مــن هــذا االجتمــاع االحتجــاجي هــو شــرح قضــیة الرقابــة الغبیــة علــى 

!صوتهم إلى جمیع االسماع فلماذا حدث بعد ذلك؟ ال شيء
. إن المسألة كلها مجرد فرقعة صحفیة لرفع توزیع روز الیوسفناس قالوا

وناس قالوا إن حالة الكبت العام اللي بیعشها المواطن المصري أمام كل مظاهر االنحراف والفساد الحكومي ربما تكون طالت 
أبـوك عنـد أبـوك .. نین ویرجـع تـانيمة دي عشان یروحوا روز الیوسف یفیصوا هناك وكل منهم یفقع لـه بقـین سـخالفنانین فعملوا الهلُ 

.وأخوك عند أخوك وسلم لي على روز الیوسف
مـــثالً لكـــن أنـــا رأیـــي إن دي هـــي األخیـــرة أمـــام الفنـــانین للـــدفاع عـــن رؤوســـهم وعلـــیهم الضـــرب فـــي كـــل االتجاهـــات كاالتصـــال 

ولعلك تعلك تعلم أن جمهور فوًرامایتهم بمنظمات حقوق اإلنسان في أوروبا وأمریكا وكاللجوء إلى الجماهیر التي سوف تبادر إلى ح
.ا في عشرةعادل إمام وحده یساوي جماهیر كل أحزاب المعارضة وكل األحزاب الحاكمة في الوطن العربي مضروبً 

ي خـابنتا علـى الفنـانین أن یمارسـوا بـال تـردد حقهـم االولـیس آخـرً أخیـًراو .. للمحكمة الدستوریة العلیـاأیًضاوعلى الفنانین اللجوء 
!.بمنتهى الحماس والجدیة حتى یأتوا بمجلس نقابة ونقیب یمثل مصالحهم بالفعل
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بتقولوا مین یا والد؟

تصــدق یــا جــدع إن بنــي آدم ده مــا فــیش –أحمــدك یــا رب –! الــرئیس المعجبــاني عبــده كلینتــون نــزل علــى ركبــه زرع بصــل
!وال أجرم منه.. أضعف منه

فیحسسك إنـه أوقـات لـه عـازه ویبطلـك تـوح ! تلیفزیون ده على ما فیه من وساخة إنما ممكن یوریك لقطة بملیون جینهوبرضه ال
.ع الفلوس اللي دفعتها فیه سواء فوري أو تقسیط

األهلـى والمصـري شتنجلیـزي ومسـتني أشـوف لجـوان تبـع مـاد أنا في أمان اهللا عمال أتفـرج ع التصـاویر اللـي فـي النشـرة لعقا
مباحـث أمـن دولـة فــي حالـة رعـب وملمـومین حـوالین شـخص قاعــد علـى كرسـي وماسـك ركبـه ومنظـره یصــعب ع نیبحـوالي ثالثـوٕاذْ 

! سـبحان اهللا–مـین یـا والد؟ عبـده لكینتـون وابتقولـ–أتـاري ده مـین؟ عبـده كلینتـون .. الكافر من شدة الضـعف والعجـز اللـي هـو فیـه
كـذب في المـؤتمر الصـحفي نـافش ریشـه زي الـدیك المـالطي وقـالع برقـع الحیـا وعمـال یفتـر ویبقى هو دا اللي كان امبارح بس واقف

ن واإلجـرام واللـي سفاحین تل أبیب وتشجیعهم على االستمرار في مسیرة الطغیاویتباهى بقوته وعظمته ویقول أیوه علمنا فیتو لحمایة
!سه مطرح ما یحط رجلیهمش عاجبه یحط را
وٕایـه؟ فـي جـزئ .. أدي یا سیدي أقوى راجل فـي العـالم كـان حیـروح شـخة ف حمـام.. أبًداتعظشى إحنا بقى؟ ن–ال إله إال اهللا 

علیـه اللـي یسـوى واللـي دي نفخة من عند ربنا هي اللي كومتـه وفرجـت.. ما حدش كلمه وال حد جه ناحیتهعلى شرط –من الثانیة 
یة واألقمـار الصـناعیة واإلذاعـات السـلكیة والالسـلكیة المسـموعة منهـا وات الفضـائوخلت فضـیحته بجالجـل مـن خـالل القنـما یسواش

اهللا حق وٕان وربنا بحق جاه النبي یكفینا شر الفضیحة المستخبیة، طب عایزین أكثر من كده إیه عشان تتعظوا وتعرفوا إن ! والمرئیة
.غشوشین یا أشباه الرجال وال رجالطى فیها عریان یا عبدة الدهم والدوالر یا موكوسین یا مالدنیا منفاته والمتغ

كنت فـي مصـر الجدیـدة وشـفت الرجالـة وهمـا بیجـروا فـي الشـوارع زي الفیـران المـذعورة، اللـي .. ٩٢أنا لسه فاكر لحظة زلزال 
التـة تانـتبیصوت واللـي بیقـول اهللا أكبـر واللـي بقـول دي عالمـات السـاعة والنسـوان نـازلین م العمـارات شـبه عرایـا مـع إن السـاعة ك

هبشــت المعونــات الخارجیــة وحولتهــا حســاباتها فــي بنــوك سنــا.. وفــي ظــرف یــومین إتحــول الزلــزال الرهیــب إلــى ســبوبة! بعــد الضــهر
وعلــب اللــبن والزبــدة ونــاس لمــت التبرعــات قس ســرقت البطــاطین ونــاس ســرقت الــدقیأمریكــا وأوروبــا ونــاس تــاجرت فــي المســاكن ونــا

طیب بذمة النبي دي بلد لیها ملكة؟! وأصبح الزلزال في خبر كانك عند أبوك ورجع أخو ونامت علیها
شمتان وما اشتمتش لیه؟ ما هم نازلین فینا ضرب عمال على بطال وأحنا طبًعا-شمتان في عبده؟ انتواحد حیسألني طب 

دي بدأت دماغي تروح لبعیـد طب إیه رأیك بقى إني بعد ما شفت اللقطة الجمیلة. كمان مانشمتش؟ دا یبقى كفر–البنصد وال بنرد 
ال أفرق عیش وفول على باب أم هاشم إني أشوفك یـا خنزیـر یـا وأحالمي تنشط وخیالي یسرح في لقطة تانیة لو حصلت ندرن علىَّ 

یا نتن یا هو متقطع حتت تحت ترماي تالتـین فـي دوران روض الفـرج وعمـال اإلنقـاذ –بنتي على رأي زینب–تال یا معفن قتال القُ 
.قادر یا كریم مش دي برضه تبقى لقطة تستاهل الفرجة؟.. مالین یسلكوا لحمك النجس من بین العجل والقضیبع
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أسطورة إیزیس

المیه قالت للبساط السندسي غنوة حنین 
واستأنفت نفس السفر

خضریا زرع یا ا
لیه واقف حزین؟انت

إفرح وصحصح 
ر واستحمى بالقم

والصبح ضي الشمس
یجي یجففكی

ویلفلفك م الزمهریر
دفا وعفا

تطلع نضیر
تسقي الطیور من فرحتك 

تمال الوجود بالزقزقة 
واسمع بقى

یا زرع یا عمر السنین
ما تقولش عني للزهور

كالم حزین
الكون ما هوش ناقص غضب

الكون ما هوش ناقص أنین

صبحت إیزیس
نین حزینة من قبل آالف الس

مش من غیر سبب
أكید أكید

كان في سبب
نزلت دموع الحزن

أشبه بالسیول
أو بالخیول الجامحة

من ضجیج دق الطبول
شقت لها ع األرض

مجرى أو مسار
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من یومها صار 
والنیل مسافر باقتدار

یكسي الشقوق في األرض
تتفجر حیاه

وال حد عارف منشؤه
وال فین مداه

الكل قال
دوالكل عا

والكل معرفش المیعاد
لكن قلیل اللي عرف

إن الدموع
هي اللي شقت للبشر

بین الربوع 
.نهر الحیاة
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راح فین الویسكي

« الشــاعر العربــي الكبیــر ســعدي یوســف اللــي كــان ضــیف مصــر ضــمن التجمــع العربــي اللــي عقــد فــي القــاهرة تحــت مســمى 
تعرض لموقف محرج ویمكن مهین واهللا أعلم حـزر فـزر سـیادتك إیـه هـو الموقـف ده؟ قالـك یـا سـیدي أي » ! الملتقى الشعري العربي

وافد على مطار القاهرة أو أي مطار في العـالم یبقـى مـن حقـه إنـه یشـتري مـن المنطقـة الحـرة أي شـيء هـو عـایزه علـى شـرط إنـه ال 
عدي تـذكر أنـه محتـاج شـویة حاجـات مـن المنطقـة الحـرة فأخـد بعضـه أخونـا سـ. یتعدى حصة معینة وٕانهم یثبتـوا ده علـى جـواز سـفره

واتجه من الفندق للمطار على جناح األحالم الوردیة إلنه ببساطة شدیدة كان محضر مجموعة مفاجأت لمجموعة أصدقاء مصـریین 
؟ ..على هیئة مجموعة هدایا من المنطقة الحرة المذكورة

ى درجة األالطة دلف سعدي یوسـف مـن بـاب المنطقـة الحـرة بمطـار القـاهرة وفـي حـدود تصل إلأحیاًناوبمنتهى الثقة إلى هیه 
لـه نظـرة وعیـد وتقیسـه مـن فـوق سـعدىجـهتاوبمنتهـى الرشـاقة » باسم الثغر وضـاء الجبـین « ع وهو اللي معاه راح مبضَّ تالقرشینا

یـا أسـتاذ بتقـدم لـي انـتوفـوجئ باآلنسـة بتقـول لـه » مـش وال بـد « مشمئنطة مـن شـكله اللـي هـو خلقـه ربنـا أولتحت وهي ممتعضة 
:لها: أخونا أرتبك شویة وبعدین قال! الباسبور ده لیه

أنا عراقي -
.بتقدم الباسبور ده لیهنتإ. سأل سؤال محددأنا با.. هاتحكیلي قصة حیاتك؟انت: قالت له
.ن األغراض اللي معيمن شا: قال لها
!عر وحراميمش عیب یا أستاذ تبقى شا: قالت له
:ستأنفت اآلنسة مونولج التقریع والتأنیب بصیغة السؤالما یتلم الشاعر الكبیر على نفسه اوقبل 

!مش عیب یا أستاذ بتستعمانا حضرتك! تبقى شاري بحصتك على الباسبور مرة وتیجي تستعمله تانيإزاي-
:وأحس سعدي یوسف بالمطار بیلف بیه فقال لها وكأنه بیكلم نفسه

!سبق لیس شراء أي شيء على هذا الباسبور اللعینأنا لم-
واخـد بحصـتك كلهـا ویسـكي لحقـت شـربته نتإضحكت اآلنسة ضحكة صفرا وقالت له وهي بتقذف بالجواز في وشه یا أستاذ 

.كله
!ویسكي؟-

تــذكر أخیــًراو »راح یقــدح زنــاد فكـره « ودارت األرض والسـما والبحــر والجبـال بــدماغ ســعدي یوسـف وزي مــا بیقولــوا بالفصـحى 
باســبور مـن ربعمیــت مـدعو متعــرفش مــین اللـي كــان داعــیهم وكـانوا مخبیــنهم فــین ٤٠٠أنهـم فــي الفنـدق ســحبوا منــه الباسـبور ضــمن 

!أثناء انعقاد الملتقى الشعري العربي التهلیبي العجیب
!ویسكيواتضحت المسائل واكتشفوا الربعمیت مدعو أن جوازات سفرهم راحت المطار وانصرف بیها ال

نـا الحقیقــة دلــوقتي اللـي قــالقني وحــارم عینـي لذیــذ المنــام مــش عـدد المــدعوین الفلكــي وال باسـبورتاتهم اللــي اتســرقت وانصــرف وأ
.»؟ ...«أنا بصراحة قلقان على مصیر الویسكي راح فین الویسكي یا أستاذ .. بیها ویسكي

لدیوث هو اللهم احفا» ث ي حرام على البخیل الدیو انت« على باب الجنة بو ملحوظة مكت
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»!«حكایات من هناك أحمد سلیم 

. مـا تعـدش.. وزرا وجنراالت وزعما سیاسیین ومهندسین ودكاترة وعمال وطلبة ورجـال أعمـال وو. في المعتقل زاملت ناس یاما
وكـان .. والعیـاذ بـاهللا–از الجـو -بعیـد عـن السـامعین والحاضـرین... ألن أیامها كان االعتقال حق مشروع لكل مـواطن زي المـوت و

.–إذن أنا موجود .. أنا معتقل–الشعار القومي الثابت أیامها 
وأرجــوك تقرأهــا وتفهمهــا كــویس ومــا تعملــش زي وكیــل النیابــة اللــي كــان –عامــل زراعــي –كــان اســمه أحمــد ســلیم .. وقابلتــه

اسمك؟ : بیحقق معاه مرة من ضمن المراریر وما خدش باله وهو بیسأله
.دقهلة دقهلیة: عنوانك؟ أجاب-: سأله. أحمد سلیم-جـ

.عامل زراعي–فأجاب .. بتشتغل إیه؟-س 
ولیــه یــا ابنــي تضــیع مســتقبلك فــي –وفــوجئ بوكیــل النیابــة الشــاب وهــو بیضــرب كــف علــى كــف وبیقــول لــه بلهجــة المتعــاطف 

هـي دي رخـرة ! قول لـك عامـل زراعـي تقـول لـي مسـتقبلكمسـتقبلي؟ بـا: شغل السیاسة والكالم الفارغ ده؟ وضحك أحمد سلیم وقال له
!فیها مستقبل

طـب . فـالح بتشـتغل بالفـأسينـعامـل زراعـي یع-: ماثل أمامـه وقـال لـهلالنیابة بعدما فهم وظیفة المتهم اوزادت دهشة وكیل 
!ومنینإزايالسیاسیة؟ واألفكار دي جات لك لوماانتمالك 

مـش مـن مصـر؟ انـتبرضـه عنـدك بلهارسـیا وال انـتمـش –سـیا اللـي فـي میـة النیـل جـت مـع البلها-: ضحك تاني وقال لـه
!!للشعب المصري» الفلكلوري « وكأن رأي أحمد سلیم إن البلهارسیا هي المرض 

ضــمن ١٩٦٩ي فــي الحیــاة اتعلمــت منــه كتیــر قابلتــه فــي معتقــل القنــاطر ســنة تمــن أهــم أســاتذأحــًداهــذا الفــالح البســیط كــان و 
دي افي عز الشتاء لكن كان نضیف ومشلین وصاحي وهریة كستو بكان البس جال–االت وكبار رجال األعمال لجنر امجموعة من

ومتماسك زي شریحة الصلب الخام وكان صمته بیحیطه بهالة من الغموض ویمكن ده مـن األسـباب اللـي خلتنـي انـدفع باتجاهـه ودا 
ا عن باقي الرفاق في عنبر التأدیب بمعتقل القناطر الرهیب وكـانوا والشیخ إمام دونً إلى جانب وحدة الفقر اللي بتربطنا أنا وهوطبًعا

إال اهللا وأجهزة األمن اللي اتضح بعـد كـده إنهـا أرحـم بینـا مـن أنفسـنا واحنـا مـش واخـدین احابسینا في زانزین انفرادیة لحكمة ال یعلمه
تحــط الشــیخ إمــام الكفیــف فــي زنزانــة إزاين طــرة ة المركزیــة لســجر المنطقــألنــي لمــا ســألت الســید اللــواء الــدكتور المهنــدس مــدی! بالنــا

انفرادیة وتروح بیتك ویجیلك نوم؟
شار األمراض؟انتإحنا خایفین علكیم من .. دا إجراء وقائي. موا مش واخدین بالكانت: قال لي

بینمـا كـان ١٢ي كـان فـي الزنزانـة رقـم بجـوار أحمـد سـلیم اللـ١٣وكان من حسن حظ الشیخ إمـام إنهـم حطـوه فـي الزنزانـة رقـم 
.یسعد.. ا لألستاذ لطفي الخولي ومن جاور السعیدمجاورً ١العبد الفقیر في زنزانة رقم 

رة و فســحة د« الزنــازین مــن واحــد لســبعة حــت الشــمس فكــانوا الصــبح یفتحــوا ال نلتقــي أنــا والشــیخ إمــام توكــانوا حریصــین علــى أ
« الزنـازین مـن ثمانیـة الربعتاشـر لینـا بالضـبة والمفتـاح ویفتحـواإلنسـانیة یـدخلونا الزنـازین ویقفلـوا عوبعد ما نقضي حوائجنا ا» اه یمال

.»رة المیاه و فسحة د
ي أو حتى معایا في نفس الزنازنة كان حیـنظلم ألنـي بصـراحة بهذه السنوات إن الشیخ إمام لو كان جنوأنا باعترف بعد مرور

عبارة عن حمام واحد انتله الدور األول ألن دورة المیاه كحاجزكان .. عمله معاه أحمد سلیمیبما عندیش طقطان أعمل اللي كان 
یدخله یقضي حاجتـه هو قبل الشیخ إمام ینضف له الحمام وبعدینلخیها بالطابور زي الجمعیة وكان یدنقف عل! ألربعتاشر معتقل

ن فـي دماغـة یللـي كـان بیغسـلها كـل یـوم ویسـرح لـه الشـعرتین اللـي بـاقیفیـة یغسـل لـه وینشـفه بالفوطـة اوبعدما یخرج یاخـده علـى الحن
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لحد ما تنتهي فترة الفسحة یكون كانس له الزنزانة ومنفض له فرشته وفرشها له ویتطمن علیه قبل » ججیه نأ«ویفطره وبعدین یمشیه 
.طب أنا أقدر أعمل ده؟ ال واهللا. هانتما یخش زنز 

.وباقي في الحكایات كالم وكالم
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والدراویش.. 

إن : وللــذین ال یعرفــون شــهاب الــدین أقــول–یــا رب كأحمــد–مــن شــرنقة االكتئــاب المدیــدة أخیــًرانجیــب شــهاب الــدین خــرج 
رقیـق الجمیـل عره الوكان العبد الفقیر من أشد المتحمسین لـه ولِشـ) مشروع شاعر حقیقي ( ات من هذا القرن ینجیب كان في السبعین

لدرجة أننا أخذنا بعض قصائده ولحنها الشیخ إمام وكنا نغنیها في الجماعات والتجمعات الجماهیریة التي كنـا نحضـرها ونخـرج منهـا 
.إلى السجن مباشرة

نضـیفه هودنـ–ویتمتـع بصـوت جمیـل و –یع قراري سمِّ –أیًضافهو –شاعر موهوب –أنه ونجیب شهاب الدین إلى جانب
وبعدما قریت المقال قلـت فـي .. أجبرني على قراءة مقاله الطویل من األلف للیاء» الدستور « ذلك حین كتب عن أم كلثوم في ول–

جــادت قریحــة شــهاب الــدین بــالقطرة الثانیــة وٕاذا بهــا ٢٦/٢/١٩٧٧وفــي عــدد الدســتور –أول الغیــث قطــرة ثــم ینهمــر –عقــل بــالي 
!.طویلةتحمل رواسب وشوائب فترة االكتئاب ال

ربنا لما بیغضب على حد بیسلط علیه نفسه « تقولها لي كلما ارتكبت الحماقة دایًماالمرحومة أمي انتوأنا لسه فاكر عبارة ك
ي لـومن غضب ربنا على شهاب الدین إنه نشن على موضوع شائك وخـاض فیـه زي الجمـل األطـرش فطـرطش نفسـه وطـرطش ال» 

.حوالیه وال حول وال قوة إال باهللا
أنا كنت كتبت في موضوع السطو على تراث الشاعر الكبیر الراحل فؤاد حداد في رمضان الماضي عندما اسـتعان الموسـیقار 

ا للكتابـة فـي بأبیات لحداد في المسحراتي التي كتبها الشاعر الكبیـر فـؤاد قـاعود والحقیقـة إنـي كنـت مـدفوعً –شفاه اهللا –سید مكاوي 
ا علًمـ. نفـس الفكـرة ولـم أحبـذهاا أن الشیخ سید مكاوي قبل أن یلتقي بقؤاد قاعود كان قـد عـرض علـىَّ هذا الموضوع لعدة أسباب منه

شـاعر آخـر إبـداعسـتعین بضـي لفكـرة ینطلـق مـن حرصـي علـى أال أبأن موضوع السطو على حداد لم یكن یدور في ذهني وكان رف
حرصــي الشــدید علــى عــدم تشــویه صــور الرمــوز المضــیئة فــي أیًضــاألننــي والحمــد هللا لســت فــي حاجــة إلــى هــذا ومــن هــذه األســباب 

حیاتنا التي أصبح الغموض والظلمات تحیطها من جمیع الجوانب بینما شهاب الدین في بیاته المدید ال یدري بما یجري خارج حدود 
!الشرنقة

–الجهـل والجـبن حـین قـال ب–خـبط لـزق –ا كـل البعـد عـن الصـواب فقـد اتهمنـي ن رد نجیب شهاب على مقالي بعیـدً لذلك كا
وشــهاب الــدین یعــرف مــن خــالل -!ثــر االبتعــاد ودار حولــه مــن بعیــدأو أنــه یــدرك أ. م ال یــدرك الموضــوعویبــدو مــن التعلیــق أن نجــ

شرة طویلة أنني آخر من یؤثر من خالل عِ أیًضاویعرف –نني أول من أدرك الموضوع إ–كان قد قرأه بالفعل هإن–قراءته لمقالي 
.مة ویدور حول أي موضوعالسال

وٕاذا كــان نجــم ال یــدرك مــا حــدث فالحقیقــة إن مــا فعلــه –ثــم یســتطرد المربــى الفاضــل شــهاب الــدین محاضــرته القیمــة فیقــول 
!بالضمیرامباشرً تتصل اتصاالً .. األستاذ مكاوي وقاعود كان جریمة أخالقیة قبل أي شيء

محموء كده؟ صدقني الحكایة كلها مجرد لـبس وٕاذا كـان فیـه جریمـة انتنه و بتتكلم عانتموضوع إیه اللي .. یا نجیب یا ابني
حقیقیة فمسئولیتها موزعة على عدة جهات لیس من بینها فؤاد قاعود بكل تأكیـد وهـذا هـو تصـوري للموضـوع بـدون تشـنج وال تصـفیة 

یخـوض فـي منطقـة مجهولـة وشـائكة بالنسـبة وتسـتبد الحماقـة بشـهاب الـدین ف. حسابات قدیمة وال دروشة وال اصـطیاد فـي میـاه البـرك
وروا؟ تصـ!! كـدود ومختنـقا فـي حجـم األسـتاذ سـید مكـاوي بـأن صـوته ضـحل وراكـد وما كبیـرً لمن هـو فـي حجمـه فیتطـاول ویـتهم فناًنـ

ور وأنـا فـي فـن السـماع فیخاطـب تالمیـذه اللـي همـا قـراء الدسـت–ا ا معلًمـفیلسـوفً –وتستبد باألستاذ شهاب حماقته فینصب مـن نفسـه 
ویبــدو إن شــهاب الــدین لــم یســمع مســحراتي محمــد قنــدیل -نــى المســحراتي؟ صــوروا لــو إن محمــد قنــدیل هــو اللــي غت–واحــد مــنهم 

لكــن .. كــل دول قــالوا المســحراتي وكلهــم قالوهــا بشــكل جمیــل.. وشــفیق جــالل ومحمــد العزبــي ربمــا لوجــوده فــي بــاریس لمــدة طویلــة
.ماحدش قالها زي سید مكاوي
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–! حلـة ولقیـت غطاهـا–ب الـدین اللـي بیقـول عـن فـؤاد قـاعود وسـید مكـاوي زفت الختـام فـي مقـال الفیلسـوف شـهابقى لنیجي
ا ده تنشـعر ونغـم بـدل الهـم اللـي احنـا غرقـانین فیـه لشو كنـا شـبعنا ِشـ. طب یاریت بلدنا تتملي حلل وغطیان من نوعیة قاعود ومكاوي

لها من الصحة إذ یزعم المذكور سا الخبیر األجنبي األستاذ شهاب الدین فهي مختلفة وال أسالینأما المعلومة العظیمة اللي أسداها إ
وأنـا بحكـم صـداقتي القدیمـة للشـاعر الكبیـر أحفـظ عـن ظهـر قلـب أكثـر مـن نصـف شـعره والبـاقي . ا عـن اللحمـةأن قاعود كتب دیوانً 

.قرأته وأنا أتحدى شهاب الدین أن یأتیني بدیوان اللحمة المزعوم
عر العامیــة المصــریة حیــث یقــول لــي بشــكل قــاطع أن شــعراء العامیــة ا فــي ِشــا بلیًغــویختــتم نجیــب شــهاب مقالتــه بتلقینــي درًســ

مق وأتطاول على مـن تفضـل العالمـة فإما أخاف وانكتم وٕاما أتح. ب لي فخا هم بیرم وحداد وجاهین وكأنه بینصالمصریة الكبار حقً 
وعزا اختیاره لهم بمواقفهم ومبادئهم والقیم اإلنسانیة الوطنیـة النبیلـة التـي امـتألت ! میة المصریةشهاب الدین ونصبهم على عرش العا

وٕاذا كـان نجیـب شـهاب الـدین یریـد أن ییفـرغ بـاقي كبـار شـعراء العامیـة .. وهذا الكالم حق یـراد بـه باطـل.. بها أرواحهم حتى فاضت
بالذات انتف–إخرس أیها القزم والزم مكانك –أنا عن نفسي أقول له بالفم الملیان وأنا واحد منهم من هذه المضامین والقیم النبیلة ف

.ظار ردك إذا كنت تملك الردانتفي » الدستور « ا وصفحات أعرفك جیدً أیًضاا وأنا تعرفني جیدً 
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األمیر النج

مش باقولكم أنا متفائل بسبعة وتسعین؟!! شعراء جدیدمش إحنا الحمد هللا الحمد هللا ظهر لینا أمیر.. اسكتوا
أمیر شعراء جدید النج أل وٕایه؟ حاجة بقى ال تقـوللي متنبـي وال شـوقي وال محمـود درویـش وال الكـالم الفـارغ . أدي أول البشایر

علــى الشـــعر فــاكرین شــوقي بیـــه لمــا خــاف ع الفصــحى مـــن بیــرم؟ أهــي حصــلت تـــاني واألســتاذ منصــور خــایف یـــا عینــي. ده كلــه
طب تصدق إنه كان بیتقطع من جـواه وهـو ! برضه یا أخي أنیس منصور ده وطني!! المصري والشعراء المصریین من األمیر النج

هنــاك قنــوات انــتأیــوه یــا ســیدي ك!! غــزا الشــعر المصــري فــي عقــر دارهالقنــوات الفضــاویة إن األمیــر النــجبیعتــرف أمــام كــامیرات
وكـان الحاضـرون فضـلة . ر النج اللي أقامها في قاعـة فـاخرة مكیفـة مغلقـة فـي فنـدق المـاریوت بالزمالـكیة بتصور أمسیة األمیفضائ

خیـر الـوزیر الفنـان فـاروق حســني وزیـر الثقافـة السـیاحیة والفنــان الـدكتور ممـدوح البلتـاجي وزیـر الســیاحة الثقافیـة واألسـتاذ سـمیر بیــه 
إیه؟ مـش مهـم، واألسـتاذ مفیـد فـوزي اللـي كـان بیطلـع فـي البرنـامج فـي كتاب.. سرحان صاحب ومدیر محالت الهیئة العامة للكتاب

ــانین والفنانــات متعــدشومــن .. التلیفزیــون د یــا ســیدي اآلنســة أصــالة مصــطفى نصــري، واألســتاذ هــاني شــاكر ومحمــد فــؤاد عــ.. الفن
.انتشوف .. عر بقىشِ ) كمومبلیه ( انتمحمد، یعني الصالة ك

نج إتأخر عن معازیمه حسبة ساعتین وساب البهوات كلهم ملطوعین في القاعة، لكن ما هي القاعـة، األمیر الصحیحویمكن 
في حد ذاتها قطعة من جنة رضوان، یعني فیها كل ما تشتهي النفس، وبصراحة كده أنـا لیـل نهـار بـادعي ربنـا وسـایق علیـه حضـرة 

لطــوعین كبــروا دمــاغهم بــالقوى وقــالوا حقیقــة برضــه إن الســادة المدول والالنبــي إنــه یبتلــي الشــعب المصــري كلــه بســاعتین لطعــة زي 
! مش برضه فوق ممكن تحصل خنقة؟.. ة مرور فوققنخوجایز كان فیه ) الغایب حجته معاه ( 

ده جـاي عقبـال .. صـحى للكـالم معایـاإ.. زي شوقي بیه أل أل) یتون ف( وال راكب يوبعدین ده مش جاي على بغلة زي المتنب
ظـار وصـل الشـاعر األمیـر النـج وسـط عاصـفة مـن التصـفیق انتوبعـد طـول أخیـًراو . تبعـهالخصوصـیة) باظ .. األیر( لى لتك عأما

الحاد والتهلیل والتكبیر والهتاف بحیاة الوحدة العربیة وكردون سمیك من البودي جارد الـذین قـدرت وكـاالت األنبـاء عـددهم بمـا یـراوح 
مــین عــارف مــش ممكــن أبــو فــراس عامــل لــه كمــین مــن . ألن برضــه االحتیــاط واجــب!! د مســلحبــین المیتــین وخمســین والتلمتمیــة فــر 
مـا اطـولش علیـك .. بـد لـه فـي غـیط الـدرة اللـي ورا المـاریوت؟اللي اسـمه عنتـرة العبسـي یكـون الفرسان بني حمدان والجدع المجنون

وسـاد القاعـة المكیفـة الفـاخرة المغلقـة سـكون مـن النـوع الـذي اأبـدً إن حد یفهم حرف م اللـي بیقولـه؟ .. بدأ األمیر النج في إلقاء شعره
هیــا هیــا ( فصــرخ فــي الحاضــرین ) الســمیدع ( اللــي ألهــم كبیــر البــودي جــارد . یســبق العاصــفة وكــادت تحــدث الطامــة لــوال عنایــة اهللا

، )والــدیكم میــا صــفجوا یــرحه( بیصــرخوا فــي نفــس واحــد ) هلــف ( وتحــول كــل أفــراد جــیش البــودي تلتمیــت ) صــفجوا یــرحم والــدیكم 
واألمیر النج یلقي شعره اللي مش مفهـوم واللـي قـال عنـه األسـتاذ منصـور یـرحم والدیـه .. والدیهمموالجمع السعید كلهم بیصفجوا یرح

)!!رغم أن اللغة لم تكن مفهومة إال أننا استمتعنا بالمعاني الجدیدة والصور المركبة ( 
ا لدرجة إنه كان بیطلع شرار، ألن الصحافة الخلیجیة طلعت تاني یـوم توصـف اللـي كان قویً ) التصفیج( ویبدو واهللا أعلم أن 

.اویبدو تاني واهللا أعلم برضه إن اللي اختشوا ماتو .. حصل فقالت إن األمیر أضاء لیل القاهرة



٤٤

عاشق مصر
»حمد هللا ع السالمة « شمس الشموسه 

عاد بسالمة اهللا إلـى أرض الـوطن مقریـزي هـذا الزمـان » یه الطائر المیمون وما حدش یسألني یعني إ« مون المیئرعلى الطا
هو الفالح الفصیح اللي غرس لشوشـته فـي ) أحمدك یا رب ( وصالح عیسى ) أحمد یا رب ( ا باسم صالح عیسى المعروف إداریً 

لصبا والشباب اللي أضاعها في سجون ومعـتقالت الرئیسـین عبـد الناصـر عشق طین مصر المحروسة، وكلفه عشقه أجمل سنوات ا
!!والسادات بتهمة ممارسة العشق السري في زمن الفعل الفاضح

السـفر، ولكـم أسـعدتني الصـحبة ألن صــالح يزاملـت صـالح عیسـى رحلـة العشــق والسـجن ولكـم أمتعنـينـسـن حظـي إومـن ح
!واإلبهار على الطبیعة، ومش ممكن تحس في صحبته إنك في سجنعیسى المدهش الممتع على الورق شدید الفتنة

وعنبـر التجربـة ده مخصـص لعتـاة : ننا كنا سوا في عنبر التجربة في لیمـان طـرةإ١٩٧٥ا فاكرك في حبسة أول ینایر یعني أن
هم علـى عنبـر التجربـة للخـالص ین عنبـر التأدیـب فیقومـوا حـدفنیالسجن اللي مـا بیتحـوقش فـیهم زنـاز المذنبین والخارجین على قوانین

!النهائي منهم ألن اإلقامة في هذه الزنازین لمدة أسبوع كفیلة بتدمیر أي كائن حي مهما بلغت قوة احتماله
األعبـاء وبعـد اتصـاالت مكثفـة للنائـب العـام ووزیـر العـدل و عـدد كبیـر مـن الـزمالء، صـرعى المـرضنـه بعـد تسـاقط وأنا فـاكر إ

ــا فــي عنبــر التجربــة الــدكتور عبــد القــادر الحســیني مــدیر اإلدارة الطبیــة لمصــلحة وبعــض الشــرفاء مــن أعضــا ء مجلــس الشــعب زارن
!!تصح لسكنى الحوایاناتكان أهم ما فیه أن هذه الزنازین الا مطوالً السجون، وبعد المعاینة والكشف على المرضى كتب تقریرً 

مـدیر عــام المنطقـة المركزیـة لســجون ) ز . ح( ه اللـواء مســاي هـذه المهلكــة موظـف تعـیس تافـه وكـان صـاحب فكـرة وضــعنا فـ
حتـى أنـه كـان بیتـاجر –علـى علـم تـام بالممارسـات الدنیئـة لهـذا اللـص انـتمنطقة طرة، من باب التزلف لمباحث أمن الدولة اللي ك

مخلـة ( ئـد عنبـر التجربـة النقیـب وكـان قا! في البلوبیف والشاي الناشف وسجایر البلمونت وورق البافرة اللي هو الشـيء لـزوم الشـيء
وكــان اهللا یمســیه بكــل خیــر مــن النــوع المجهــول المتعــالي وزي مــا تقــول إنهــا جــت لــه علــى الطبطــاب؟ فمجــرد مــا عــرف إنــه ) م . ع

فتحــول بفضــل اهللا ومشــیئته إلــى أضــحكوة » طبًعــاره مــن وجهــة نظــ« ه وبــدأ یتحــدث الفصــحى لــوى لســان. هیمســك عنبــر السیاســیین
ة أنه أثناء النقاش معنا في مشكلة عدم وجود دلالنقیب المذكور الخاإبداعاتلیوه نضیع بها ملل العفن وكآبة المكان، ومن ومتعة وس

: مكدسة في مخـازن السـجن فوجئنـا بیـه بیصـرخ فـي وجوهنـا بعبارتـه الخالـدةانتنور داخل الزنازین بسبب عدم وجود اللمبات التي ك
.»استجافا « همین إن العملیة اوا فانتن الزملها إجراءات والال أیوا المخازن ملیانة لمض لك« 

:وبعدما انحسرت موجة الضحك فوجئنا بصالح عیسى بیقول لنا
« ة لقـاموس اللغـة نـا بنعـیش اآلن لحظـة تاریخیـة أضـیفت فیهـا مفـردة مرادفـوا بتضحكوا علـى إیـه یـا جهلـة؟ الزم تعرفـوا إنانت« 

ــنــاطق بالضــاد إنــه یقــول اســتجافا بــدالً أيمــن حــق ومــن هــذه اللحظــة أصــبحت » األم  انــتك١٩٧٥ا وألن حبســة ینــایر مــن جزاًف
.»حبسة استجافا « عشوائیة فقد أطلق علیها صالح عیسى لقب 

بعشـق مصـر .. بسالمة اهللا بعد عملیة سـباكة عمومیـة وتوسـیع وتسـلیك بشـرایین قلبـه المـریض» لندره « وقد عاد استجافا من 
شمسـها یـا أبـو النجـوم ألن لنـدن مدینـة « قـال لـي بـدون تـردد » إیه بالتحدید اللي كان وحشك فـي مصـر؟ « ي التلیفون ولما سألته ف

ولـذلك قطعـت فتـرة النقابـة وحملـت قلبـي . منتصـف النهـار وتغـرب فـي موعـد أذان العصـريرمادیة كئیبة تشرق شمسها إذا أشرقت ف
طیران متواصل ألن ده كان الخیار الوحید أمامي لسـرعة العـودة إلـى أحضـان بهیـة ساعة١٢المریض على متن طائرة ألمانیة لمدة 

حمد اهللا على السالمة یـا صـالح، ألـف حمـدا هللا علـى السـالمة مـن » وشمسها الدافیة الصافیة وناسها اللي مالهومش في العالم زي 
اش انتستوري زي شمس مصر الشموسة ومادمت ما ظار أن تشرق على صفحات الدانتالمرض والسفر یا أجمل استجافا، وكلنا في 

.قد العیا متبقاش تعیا تاني
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كل ما تهل البشایر من ینایر كل عام

لــى زوجتــي عــزة عبصــیت .. الســاعة تالتــة بعــد نــص اللیــل، والــدنیا بتشــتي وبــرد ینــایر بیخــرم العضــم لقیــت لــك الــرزع ع البــاب
هبـة للنبــي كنـت مشــحون فــي مباحــث أمـن الدولــة، و .. قمــت فتحـت البــاب لقیـت لــك الهلمــة إیاهـا. بن مــع المالیكـةلقیتهـا بتاكــل رز بلـ

فمــا إن دلفــت مــن البــاب حتــى فوجئــت بقــوة مهولــة مكونــة مــن .. تنتظرنــي مفاجــأة غیــر ســارةانــتى لیمــان طــرة حیــث كلــعالبــوكس و 
شـرفه بـذكر اسـمه دیر المنطقة المركزیة اللـي مـش ح اسید اللواء مي عشر ظباط على رأسهم اللواومخبر وححوالي خمسین عسكري 

عشــان تفتشــه وفــي ة دي كلهــا منتظــرة العبــد الفقیــر مــلالهانــتك.. القصــد. اومــش ح أطلعــه مــن مزبلــة التــاریخ اللــي اســتقر فیهــا نهائًیــ
:یشخط في الظابط ویقول لهبءهت وفوجئت بسیادة اللواانتكارت إرهاب، وبدأت عملیة التفتیش و هلالوقت نفسه تعمل 

.فتشه یا صول عوض فتشه تفتیش ذاتي.. بتفتشه وال بتزغزغهانت-
لكـن كنـت عامـل متماسـك عشـان مااشـمتش . وفوجئت بأنهم بقلعوني هـدومي فـي البـرد الزمهریـر ده لدرجـة إنـي كنـت ح اتجمـد

كنت بتفتشني على إیه؟ نتا: هى التفتیش وارتدیت مالبسي سألت سیادة اللواانت، وبعد ما االعدا فیَّ 
.رفنا معاكي وتكتب أشعارك الحلمنتیشي دي وتقتننطط لكنت بافتش على قلم علشان ما تقعدش: قال لي
:قلت له

وخالص اتطمنت؟ 
:قال

.واتفضل بقىبیتك بیتك. میه المیة
:قلت له

.ع قصیدة الصبح من هناوحیاة أمي ال طلَّ -
كاتــب ربــة راح شــیطان الشــعر البســني ورحــته وبمجــرد مــا دخلــت الزنزانــة عنبــر التجت لــه كــده لیــودخلــت وأنــا مــش عــارف قلــ

:وال أسیب الناس تنام ورحت زاعقمعة وما هانش علّي أناظرف نص ساالقصیدة في
.إسمع زانازین الطلبة-

؟...لسه فیه حد برا–بیك في وطنك التاني أهالً –أبو النجوم –وتدافعت األصوات من داخل الزنازین 
:قلت لهم

أنا كتبت قصیدة جدیدة 
:قالو لي
سمعنا

:قلت لهم
؟..حد نازل نیابة بكره

أیوه : قالو لي
:یجي تمانیة نازلین نیابة بكرة وكان من ضمنهم جمال فهمي قلت لهمولقیت لك 

:طیب اللي نازلین النیابة كل واحد فیكم یحفظ جزء وجمعوهم على بعض برا قالوا-
ماشي-

:وبدأت أقول
كل ما تهل البشایر
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من ینایر كل عام
یدخل النور الزنازن

یطرد الخوف 
والضالم

ل یا نسیم السجن میِّ 
ع العتب وارمي السالم 

ر النوار وعششزهَّ 
في الزنازین الحمام

من سكون السجن صوتي
نبض قلبي من تابوتي

لك یا حبیبتياقولو یب
كلمتي

من بطن حوتي
لي ع الحبایبيسلم

تيیا حبیب
لييسلم

كل حب وله نصیبه
من سالمي

بلغي لي
احضني العالم عشاني

بین عیونك
وابعتي لي

نظرة
منها أشوف حبایبي

واشفي قلبي
واسألیلي

كل عالم في بلدنا
كل برج وكل مادنة 

كل صاحب من صحابنا
من والدنا.. كل عیل

ف عالمة حد فیهم شا
من عالمات القیامة 
قبل ما تهل البشایر

م تمنتاشر ینایر یو 
لما قامت مصر قوه 
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بعد ما ظنوها نومه
تلعن الجوع والمذلة
والمظالم والحكومة

سلمى لي ع الوالد السمر 
خضر العمر

في عموم الحواري
سلمي لي
ع البنات

المخطوبین في المهد
لسریر الجواري

واسألیلي بالعتاب
كل قارئ في الكتاب
حد فیهم كان یصدق

بعد جهل
وت وبعد م

إن حس الشعب یسبق
أي فكر وأي صوت

هي دي مصر العظیمة 
یا حبیبتي

هي مصر 
ي في هواهااللي فضلت

على ألف قصر.. ناشِّ عِ 
هي دي یا عزة مصر 

.مصر.. هي دي یا عزة
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!وال بتستعبط؟. عبیط

والبـت . النیل والنیل أبو المواسم من عصر أیـزیس وأوزوریـس وسـتكل شيء بمواسم أصل احنا والد .. في هذا الوطن السعید
النــاس .. إحنـا فـي موسـم إیـه دلـوقتي؟ وخصـیمك النبـي مـا تجیـب سـیرة موسـم االمتحانـات.. حـزر فـزر سـیادتك وقـول. عروسـة النیـل

وٕان غلب حمارك أنا أقول. في موسم المانجة ألن ده شيء ما یخصناشمثالً مش ناقصه قلق وحسك عینك یا جمیل تقول إن احنا 
–االقتبـاس –یـه؟ إحنـا یـا سـیدي المحتـرم فـي موسـم السـطو الفنـي اللـي بیسـموه مـن بـاب األدب لك وأكل مـن بیتنـا إحنـا فـي موسـم إ

الشـــهیر بمطـــرب الملـــوك واألمــراء وموســـیقار األجیـــال اللـــواء ) عبـــد الوهــاب رع ( واالقتبــاس كلمـــة اكتشـــفها النحــوي المصـــري القـــدیم 
عبـــد الوهـــاب لیضـــفي بهـــا الشـــرعیة أو المشـــروعیة علـــى ناصـــیة شـــارع الخـــرنفش بجـــوار مســـجد ســـیدي عبـــد الوهـــاب تور محمـــدالـــدك

عـدة )عبـد الوهـاب رع (وقـد أنجـب . أیمـن.. الشعراني الصوفي المصري األشـهر رضـي اهللا تعـالى عنـه وارضـاه ونفعنـا بعلمـه وبركتـه
.بعضهم حاكاه وبعضهم تفوق علیه–ة العرب المقتبس–أجیال متعاقبة من االقتباسیین أو 

فاختلط الحابل بالنابل وتحول سوق الفن إلى سویقة بال ضوابط وال قـوانین وال أعـراف وأصـبح االقتبـاس هـو سـید الموقـف وهـو 
لملحمـة –م شـریط كاسـیت القاعدة وما عداه هو االستنثاء وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم وبدون أدنـى خجـل صـدر هـذه األیـا

وعلـى غـالف الشـریط مكتـوب –محمـود إسـماعیل جـاد –ا الفنـان الراحـل المظلـوم أدهم الشرقاوي الشهیرة التي أبـدعها صـیاغة ولحًنـ
!! توزیع یحیى المـوجي!! كلمات محمود إسماعیل جاد وألحان محمد رشدي! ملحمة آدم الشرقاوي بتوزیع جدید بتوزیع جدید–اآلتي 
م أكن قد سمعت اللحن الجدیـد بحـذافیره الندهشـت مـن االكتشـاف المتـأخر لموهبـة التلحـین داخـل األخ محمـد رشـدي وقلـت فـي ولو ل

ما هي مرات سیدنا زكریا خلفت سیدنا یحیى وهي فوق التسعین وسبحان مـن یحیـي العظـام وهـي ! قادر على كل شيء–عقل بالي 
انـتاللـي مـات وتحـط علیـه اسـمك عشـان مـا تـدفعش حـق التلحـین للورثـة؟ طـب مـا رمیم، لكن إنك یا أخ رشدي تجیب لحن الراجـل

عـارف تبقـى بتسـتعبط؟ انـتولـو .. م بموافقـة المؤلـف والملحـنوكتبت على غالف الشریط إن الطبع تـبرضه ما دفعتش حق التألیف 
انـتوزعتـه یـا عـم یحیـى؟ انتیع إیه اللي توز .. وال بتستعبط نیجي بقى للشاب الموهوب یحیى الموجي ونسأله.. قول لي بقى عبیط

لو كان رأیك إن سـویقة الفـن مبقـاش فیهـا .. عامله دهانتبتخبط علیهم دول توزیع؟ بذمتي عیب اللي انتبتسمي شویة الحلل اللي 
وجي هـذا حر في رأیك أنا بس عایز أذكرك بأنك ابن محمـد المـوجي وٕان محمـد المـانتف–المقتبسة العرب –عیب في ظل سیطرة 

ن العربـي وفـرض احترامـه علـى المبـدعین والنقـاد العـرب ألنـه وبمنتهـى البسـاطة عمـره مـا اجـدعاش ومات مبدع فرض ذوقه علـى الو 
.ویا عزیز یا عزیز كبه تاخد لنجلیز.. اقتبس ال من بیتهوفن وال من شوبان وال من موزارت وال من عم أمین بیاع حب العزیز
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وٕاذا أتتك مذمتي

فــي المجتمعــات الدیمقراطیــة اإلبــداعومــا زالــت وســتظل ضــرورة الســتمرار وتطــویر وازدهــار انــتك–المعــارك الثقافیــة والفنیــة 
هـذه المعـارك فـي مجـال ة وخوضثار ا ألوالفنان الكبیر عمار الشرعي هو واحد من فنانینا المثقفین القالئل المؤهلین علمیً . المتحضرة
تنــاول فیهــا » األهــرام العربــي « وكــان عمــار قــد بــدأ فــي كتابــة سلســلة مــن المقــاالت النقدیــة فــي .. وهــو الموســیقى والغنــاءتخصصــه 

والـذي یعـرف عمـار الشـریعي ال . ت المایسترو سلیم سحاب إعادة توزیع ألحان السنباطي وغیره من كبار الملحنین المصـریینأوالً مح
.»حسب اهللا السادس عشر « على وزن –سحاب اهللا السادس عشر –الته هذه وهو یفاجأ بالعنوان الثابت لسلسلة مقا

تفسـیر عنـوان مقاالتـه بأنـه إهانـة مقصـودة لألسـتاذ سـحاب ألن سلسـلة فال یمكـن» خفة الدم « وألن عمار الشریعي مریض بـ 
األسـتاذ سـحاب إعـادة توزیـع األلحـان القدیمـة تأوالً المقاالت نفسها تنطوي على قـدر كبیـر مـن النقـد العلمـي الموضـوعي والبنـاء لمحـ

ولكن بعض الصیادین في میاه البرك والمستنقعات وجدوها فرصة أو أوكازیون لممارسة مهنتهم فخرجوا علینا برائحـة یفـوح منهـا حقـد 
ي ضــریبة ائم وســباب المحبطــین فهــذه هــتشــن فــي حجــم عمــار الشــریعي إلــى هــدف لالصــغار والمشــكلة لیســت فــي أن یتحــول أي فنــا

:الموهبة والنجاح وقد سبقنا عمنا المتنبي حین قال
وٕاذا أتتك مذمتي من ناقص

كامل.. فهي الشهادة لي بأني
ألن األسـتاذ –ت بعـض الموتـورین لتصـویر الموضـوع علـى أنـه معركـة عشـائریة فیقـال أوالً لكن المشكلة الحقیقة تكمن فـي محـ

–مكـانكم –في وجـه هـؤالء جمیًعاهنا یجب أن نصرخ –! هاجمه من هذا المنطقسلیم سحاب لبناني األصل فإن عمار الشریعي ی
لرؤوم الت وسوف تظل الحاضنة اوماز انتالتاریخ یقول لنا إن مصر كأحًدافهذا األسلوب الرخیص لن ینطلي على أحد ولن یرهب 

ل وفي هـذه األیـام بالتحدیـد یستضـیف المسـرح القـومي للثقافة العربیة والفن العربي تفتح قلبها وعقلها لكل فن حقیقي ولكل مبدع أصی
وهـي –لتحـوالت اطقـوس اإلشـارات و –فرقـة الفنانـة العربیـة الكبیـرة نضـال األشـقر التـي تعـرض مسـرحیة –أبو المسارح المصریة –

تلـئ كـل لیلـة بعشـاق سـعد اهللا وبالرغم من انعدام الدعایة اإلعالمیـة فالمسـرح یم.. آخر ما أبدع الفنان العظیم الراحل سعد اهللا ونوس
زد علــى هــذا أن عمــار الشــریعي ال یخفــي میولــه الناصــریة فــي أي مناســبة وال إعجابــه الشــدید بــالزعیم .. ونــوس وفنــه العظــیم البــاقي

!طالع بمنظرین یعني؟عبد الناصر فكیف یكون ناصري الهوى وفي نفس الوقت معادًیا للعروبةالراحل جمال
ي هذا الـوطن وارفعـوا أیـدیكم عـن المبـدعین الكبـار ودعـوا مائـة زهـرة تتفـتح وافتحـوا الشـبابیك للشـمس والهـواء یا ناس اتقوا اهللا ف

.اا وعفنً ا وٕاظالمً وكفانا ظلمً 
وقــد أعجبتنــي عبــارة للصــدیقة عبلــة الروینــي قالتهــا أثنــاء مناقشــة هــذا الموضــوع وهــي تنفــي عــن الفنــان عمــار الشــریعي تهمــة 

.أي فنان جمیل في أي مكان في العالم هو مصري بالضرورة: قالتالتعصب والعشائریة، 
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إیه بقى؟

خابات النیابیـة اللـي جـرت فـي بریطانیـا األسـبوع اللـي نتلبانة بیتهیألهم أن نتائج االبعض الناس الطیبین في بلدنا الغ.. یا عیني
.في الحكم والسلطة والسلطةفات ممكن تسبب إحراج لألحزاب العربیة المزمنة

جـــور ســـقط فـــي هـــذه یمزعمـــه الصـــهیوني المعفـــن الـــنجس جـــون رفین إن حـــزب المحـــافظین اللـــي بیتاعـــطبًعـــالیـــه بقـــى؟ كلنـــا 
خابات على جدور رقبته سقطة یمكن ما یقومش منها وقولوا إن شاء اهللا بینما حزب العمال اللي كان بره السـلطة سـنوات طویلـة نتاال

. خابات وأتى بجیش جرار من النـواب الشـباب المـؤمنین بـالفكر االشـتراكي ألنهـم فـي األسـاس قیـادات عمالیـة حقیقیـةنتالاكتسح هذه ا
هیحصل لهم نوع من القلق أو الخجل أو إلى آخر هذه التصورات العبیطة؟ » عدة ٍأسیادنا البُ « فبناء علیه 

محـدش هنـا ال حیقلـق وال حیخجـل وال .. بطـیخ صـیفي بحالهـاال یا سیدي تقدر سعادتك تطمئن وتحط في بطن سعادتك شونة
وهنروح بعید لیه؟ إحنا هنا عدم المؤاخذة فیه حاجة عندنا اسمها الرئیس السابق؟.. حیتعتع من ع الكرسي إال وهو قتیل أو نافق

یـاة وده فـي شـرعهم مفیش غیر الرجل الطیب اللـي اسـمه سـوار الـذهب هـو اللـي سـاب السـلطة فـي السـودان وهـو علـى قیـد الح
ناهیـك عـن طـوال العمـر سـالطین وملـوك ومشـایخ الـنفط . أما ما عداه فكلهم یا إما الرئیس الراكز یـا إمـا الـرئیس الراحـل. راجل أهبل

ولو سـیادتك عملـت مسـح جغرافـي استكشـافي للمنطقـة تبعنـا هتصـاب سـعادتك بالـذهول التـام عربي اللي ما حدش فیهم عایز یموتال
الشقیقة الجزائر بلد الملیون شهید ربنا ابتالها بعد االستعمار الفرنسي الغاشم بدیناصور اسمه حـزب مثالً لزؤام خد عنك أو الضغط ا

جبهة التحریر فضل راكز على قلب الجزائر لحد ما خربها مداین ولو سعادتك شرقت شویة هتالقي كـائن غریـب اسـمه حـزب البعـث 
رس في سوریا ونص جاثم على صدر العراق الشقیق بقیادة الفتى الذهبي صدام الضرغام تالعربي االشتراكي مقسوم نصین نص متم

سعادتك للسودان تعالى بقى. المهم أن العراق خرب وهو برضه قاعد! اللي ما حدش قادر یفهم هو إیه بالظبط ومع مین وضد مین
مـن طبًعـاجنیـه وكـل ده ١٨٠السجایر في السـودان بقـت بــ سعادتك أن علبةالغلبان ومن نمیرى للترابي یا قلبي ال تحزن وهل تعلم 

.خلیفة زعیم الجبهة اإلسالمیة الحاكمة هناك ولسه اللي یعیش یاما یشوف واللي یمشي یشوف أكتر) الترابي خلیفة ( فیض بركات 
زمنــة وأكثرهــا فهلــوة ألنـــه فحنالقیـــه والشــهادة هللا أذكــى األحــزاب العربیـــة المًداجــنیجــي بقــى لمصــر المحروســـة وحزبهــا الراكــز 

مــن هیئــة التحریــر » الیقظــة « مجــرد تجدیــد فــي صــحیحوبینــي وبینــك التجدیــد مــش وحــش برضــه هــو .. بصــراحة كــده غــاوي تجدیــد
تیجـي » رزق الهبـل علـى المجـانین « لالتحاد االشتراكي لحزب مصر للحـزب الـوطني والبقیـة تـأتي لكـن أهـو تجدیـد وزي مـا بیقولـوا 

قولـوا بسـم اهللا یقتیـل وهـم لسـه ب٢١خابات الیمن السعید اللي وقـع فیهـا، انتخابات بریطانیا؟ طب ما احنا عندنا انتلي بقى تقول انت
یخـرج مـن ! أسـابیع٣من شدة اإلقبال ومـش هتصـدقني یـا مـؤمن إنهـم عمـالین یفـرزوا فـي األصـوات بقـالهم طبًعاالرحمن الرحیم وده 

وصـلت الدیمقراطیـة فـي الـیمن السـعید لدرجـة إن عـدد الطعـون بـالتزویر : سمع بقى اللي جاي دهكوع اإلنجلیز یعملوا الحركة دي؟ وا
یخ ابن یومین في بریطانیا العظمى یقول فیـه سر « مش دي بذمتك دیمقراطیة یقدر طعن، ٣٠٠خابات اللي لسه مخلصتش نتفي اال

إیه بقى؟!. »ر وال حتى تلت التالتة كام یتزو 
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وال تسترنا.. اللهم افضحنا

طر الــدكتور للتضــحیة یضــأحیاًنــاالهنــدي بیضــطر الــدكتور للتضــحیة بــالجنین عشــان األم تعــیش و أحیاًنــافــي األفــالم العربــي و 
وهـو ده ! الـدكتور یعـیشبالجنین واألم عشان األب یعیش، واللي ناقص هو إن الدكتور یضطر یضـحي بـالجنین واألم واألب عشـان 

بط اللي عمله الدكتور أنور السادات لما ارتكب جریمة السـفر إلـى القـدس وهـو مترفـع بالمسـدس علـى طریقـة األفـالم األمریكـاني ظبال
واسـتطاعت أجهـزة اإلعـالم الرسـمیة . وحاطط إیدیه على دماغه زي أسرى الحرب أو شایل كفنه على إیده علـى طریقـة أهـل الصـعید

!»هینة إلى عمل بطولي وتحول الفاعل إلى بطل الحرب والسالم في مصر إنها تحول هذه الفعلة الم
وبــاألمس احتفلــت نفــس أجهــزة األعــالم بعیــد تحریــر ســیناء ویــا شــوم مــا احتلفــت، وكــأن بطــوالت أبنــاء مصــر البواســل ودمــاء 

.شهدائنا األطهار أصبحت سبوبة تجلب األبیح وتفرح العیال
ســتخفاف فیمــا ســمي بالحفــل الســاهر الكبیــر اللــي أقــیم فــي قصــر الثقافــة العــریش ســفاف واالوقــد تجلــت أحــط أنــواع التفاهــة واإل

كــي علــى بننــا أمــام جهــاز التلیفزیــون اللعــین اللــي قــدمت فقــرات الحفــل وجعلتةویعلــم اهللا وحــده مــین اللــي اختــار المذیعــة الكرومباویــ
ا ین لعیــب كــورة بــائس عشــان یقــدم مطــرب أكثــر بؤًســوجــایب! األحیــاء بــدل الــدموع دم لدرجــة إن العــین مــا بقــاش فیهــا دمــوع للشــهداء

، وأنـا الحقیقـة »أنا عایز قبل ما أقدم أذكركـو بحاجـة بسـیطة وهـي الشـهداء « :قال الفض فوه. فیبتدي بسالمته التقدیم بجملة غریبة
عـن المطـرب تبعـه إنـه طــار ثـم أدلـي بـدلوه فـي المسـألة النقدیـة فقـال! لغایـة دلـوقتي مـش قـادر أفهـم إیـه البسـاطة اللـي فـي الموضـوع

وبعده جابوا ولیة میتة على روحها من الضحك مـش عـارف لیـه؟ وقـالوا لنـا إن دي بقـى !! باألغنیة الشعبیة من المحلیة إلى العالمیة
هي مطربة الشباب وبعدما فتحت جاعورتها بالكالم التافه الفسل اللي بتغنیه من خالل كم مهول من االستظراف عرفـت لیـه الشـباب

والشيء اللي الزم له وقفة بالفعل هو التجاهل المتعمد ألسماء الشعراء والملحنین .. اضطر إنه یعبد الشیطان ویروح السجن أرحم له
للـي لحـن وهـو اللـي وزع وهـو ن السـید المطـرب هـو اللـي كتـب وهـو االلي أبدعوا األعمـال الفنیـة وكأنهـا تكیـة مالهـاش صـاحب أو كـأ

.وعشان كده هو اللي بیعكم العكمة الكبیرة بعدما یرش شویة فتافیت عالشاعر والملحن وباقي الهلمةاللي عزف وهو اللي غنى،
األغنیــة العربیــة مــن أیــام بیــرم ن بیعــاني منــه شــعراء وملحنــوده مــرض مــزم.. ال.. ةدوالحقیقــة إن الحكایــة دي مــش بنــت النهــار 

شـــكواهم زمـــان مصـــدرها حرصـــهم علـــى إن انـــتجـــاهلي اللـــي كالتونســـي وبـــدیع خیـــري ویـــونس القاضـــي ومحمـــود الشـــریف وعـــزت ال
أمـا الیـوم وفـي وسـط هـذا الكـم المهـول مـن . المستمع یعرفهم كمبدعین لهذه الكلمات الجمیلة وهذه األلحـان العذبـة وده أبسـط حقـوقهم

زیـد البسـطامي یسـیدي أبـو الالركام والزبالة فقد أصبح من حق الشعراء والملحنین الحقیقین أن یصـرخوا مـن علـى أعلـى مبنـى بـدعاء
.اللهم افضحنا وال تسترنا حتى یتبین الخبیث من الطیب( 
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مش جایز برضه؟

فاتش علیكو الدیب الدیب السحراوي؟-
في البیروقعت-والدبة؟ –سبع لفات -وف دیله؟ –فات فات -
وصاحبها؟ واحد خنزیر-

ن اللعبـة دي وإ خصوًصـا.. وي عامل لي كاللو في نافوخي ومشتت أفكاري وحارم عنیـا لذیـذ المنـاموفضل أخونا الدیب السحرا
هاء السهرة أروح على بیتنا مشغول الفكر والخـاطر انتفكنت بعد .. من الفقرات الثابتة في برنامج لیالي قریتنا تحت ضي القمرانتك

بینمـا . فـات وٕایـه كنـه العالقـة اللـي بینـه وبـین الدبـة اللـي وقعـت فـي البیـربشأن هذا الدیب السحراوي الذي فات فـات وف دیلـه سـبع ل
ة؟ وروح یـا زمـان الطفولـة صـحیحوأفضل أتقلب ع الجنبین لحد ما یاخدني النوم دون أن أصل إلى اإلجابـة ال! صاحبها واحد خنزیر

السحراوي من كلیـة الحقـوق وال تتعجـب یـا أخـي إنهـا ودارت األیام ولفت األیام واتخرج الدیب الدیب. والبراءة وتعالى یا زمان العجب
صار الحـق علـى الباطـل انتمهنة . واحترف مهنة المحاماة اللي هي بدون مؤاخذة مهنة الدفاع عن المظلومین ضد الظلمة! إرادة اهللا

–المقـدس داخـل الـرداء األسـود السـحراوي مـن شار النور في البر والبحـر والجـو فیـاترى یـا هلتـرا مـاذا فعـل الكـابتن الـدیب الـدیب انتو 
ى بكل فخر قضایا المهربین والقـوادین ولصـوص المـال العـام أول ما شطح نطح وسلك السكة العوجة وتبنَّ –قاللك –روب المحاماه 

. .الجواســیس وال تتعجــب یــا أخــي إنهــا إرادة الــدوالر وألن المحامــاه أصــبحت فــي هــذا الــزمن المــدوحس زي التجــارة شــطارةأخیــًراو –
ته یكسـب مجموعـة مـن القضـایا الخسـرانة ویجیـب حكـم البـراءة والعیاقـة دیب السحراوي وقدر بشطارته وفهلو فالبلیة لعبت مع الدیب ال

لمجموعة من عتاة اللصوص ومعتادي اإلجرام ویقبض الدوالرات ویبل الشربات 
وتمـوت بحسـره .. اللـي معـاه قـرش ابنـه یزمـر(ویضرب دیمقراطیة العدالة في الصمیم ویرفع في ساحة القضاء المقدس شـعار 

! ).یا عدیم المصارى
فرد الدیب السحراوي قلـوع مركبـه فـي بحـر الظلمـات وركـب جمیـع األمـواج وسـافر .. وألن البحر یحب الزیادة والمیه تجیب میه

!.وترجع بالسالمة. على سكة الندامة اللي هي من وجهة نظر أمثاله، تروح تروح
ا دما اسـتغل خطـأ إجرائًیـعـب.. مـى القـانونا فـي مر ا ملعوًبـسجل الدیب السـحراوي هـدفً –كزعم اإلخوة النحاة –وباألمس القریب 

وطلعــت الصــحف . وحصــل علــى حكــم بــبطالن قــرار ووقــف مــتهم معــروف عــن عملــه وبعــودة المــذكور إلــى عملــه فــي التــو واللحظــة
وحاولــت تــدي ! مــین؟األولــى بلهجــة كلهــا شــماتة مــش عــارف فــي الصــفرا تــاني یــوم تهلــل وتكبــر وناشــرة الخبــر فــي صــدر صــفحاتها 

بعیــد فــي زمــان الــدیب الــدیب لســحراوي إنــه یلجــأ للقضــاء ن األخ المــتهم راجــل غلبــان وبــرئ ومظلــوم ومحــروم ومــش القــارئ إیحــاء بــإ
:لعربي ا قال الشاعر اوقدیمً ! ا عن القذف في ذمته الضیقةا وتعویضه مادیً أدبیً ویطالب برد شرف 

ع من األذى حتى یراق على جوانبه الدم، وصدقوني الموضوع مـن األلـف للیـاء ال یسـتحق أن تنـتطح فیـه یشرف الرفیسلم الال
أو ما تفـرض . برضه مش حیزود الطینة بلة. ما تفرض إن األخ المتهم رجع شغله–ألنه موضوع وسخ م الباب للمحراب –شاتان 

ه اللــي حیعــود علینــا؟ كــان عــاد علینــا إیــه مــن اكتشــافات البتــرول والفحــم واألرواح إیــ. إنــه توقــف عــن العمــل أو حتــى دخــل الســجن
ــا بــس حــاطط إیــدي علــى قلبــي ألن الــدیب الــدیب الســحراوي دخــل مرحلــة جدیــدة وبــدأ یتبنــى قضــایا الخیانــة بــوالبــذنجان أ و خــل؟ أن

.العظمى وحیترافع عن الجواسیس
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سـیف « و » رفـة « ممكـن تلعـب أحیاًنـاوبتلعـب بالبیضـه والحجـر والتلـت ورقـات كمـان، و » سیما أونطـة « السیما األمریكاني 
بالمقابل إحنا كمان حرین في دماغنا، اللي یشجع طرزان یشـجعه، . من باب كل واحد حر في الشاشة تبعه» تحت كوبري باغوص 
كلهـا فـي النهایـة أفـالم داخلـه فـي إطـار ألن دي!! حب النبـي یـزقیعزه واللي ی» ما كجیفر « یعز دقه واللي صواللي یصدق رامبو ی

.یقول المثلبألعاب البكش وأكل العیش وزق الهبل دوبل زي ما 
إنما لما المسائل تدخل في السیاسة وتمس رموز عزیزة علینا إحنا شعوب العالم التالت یبقـى الموضـوع عـایز لـه قعـدة أو وقفـة

.أو عید
عمر الشریف عـن ًداجاألسبوع اللي فات تفضل علینا تلیفزیون الست سهیر وأذاع فیلم أمریكاني الصنع بطولة نجمنا العالمي 

رفــه هــو الطبیــب األمریكــي الالتینــي الــذي قصــة صــعود واستشــهاد المناضــل العظــیم أرنستوتشــي جیفــارا، وجیفــارا لألجیــال التــي ال تع
ا للخـالص ا ثورًیـوترك مهنة الطب لیكون مع رفیق نضاله الرئیس الكوبي الحالي جنـرال فیـدیل كاسـترو جیًشـعتنق الفكر االشتراكيا

أسـیادهم فـي واشـنطن ول أمریكـا الالتینیـة ینفـذون مشـیئةمن الهیمنـة األمریكیـة ومـن أذنابهـا الـذین یعتلـون كراسـي الحكـم فـي أغلـب د
!!الستثنائیة لصالح السید األمریكي اللصویحكمون شعوبهم بالحدید والنار والقوانینن ا

ولوا علـى السـلطة فـي تاتور العمیـل السـابق باتسـتا واسـتبقیـادة جیفـارا وكاسـترو علـى عـرش الـدكارومن جبال االنـدیز وثـب الثـو 
ة فــي كوبـا وسـلموا الــوطن هنـاك لصـاحبه الحقیقــي شـعب كوبــا وبطبیعـة الحـال كــان هـذه أول ضــربة موجعـة توجـه للمصــالح األمریكیـ

ــ ــا الثــورة ولكــن الثــوار كــانوا لهــم ا مســلحً أمریكــا الالتینیــة وكعــادة األمریكــان فــي الغــدو والخســة والخیانــة دبــروا بلیــل هجوًم ا علــى كوب
« صـوت لبالمرصاد، ورنوهم علقة موت، في خلـیج الخنـازیر وردوهـم علـى أعقـابهم خـائبین وسـط دهشـة وفرحـة العـالم ویومهـا جلجـ

أن یكتفـــي بهـــذا » جیفـــارا « وكـــان بإمكـــان » الویـــل لمـــن یقتـــرب مــن جزیـــرة الحریـــة « اد الســـوفیتي آنـــذاك رئـــیس االتحـــ» خروشــوف 
ا في حكومـة الثـورة الكوبیـة ولكـن اتخـذ قـراره الثـوري بعـدم البقـاء تحـت أي سـقف حتـى تتحـرر كـل أمریكـا بعد أن عین وزیرً خصوًصا

ا بـدأ یكیـل الضـربات الموجعـة للنظـام الحـاكم هنـاك وكـان ا قوًیـوهنـاك كـون جیًشـالالتینیة من االستعمار األمریكي وسافر إلى بولیفیـا 
أیـام قـد سـلمهم رأس وسـرعان مـا وجدتـه وفـي» یهـوذا « البد للمخابرات المركزیـة األمریكیـة أن تلجـأ إلـى اللعبـة القدیمـة فبحثـت عـن 

كمــا حــدث مــع الســید المســیح وحــین رأتــه صــاحبة ًمــاتماصــلبوه علــى شــجرة و قتلــوهحیــث) أرنســتو شــي جیفــارا(مســیح القــرن العشــرین 
أمـا فـیلم األكاذیـب األمریكـاني » إنـه المسـیح !! یـا إلهـي« ا على شـجرة صـاحت الفالحـة البسـیطة بتلقائیـة الحقل في الصباح مصلوبً 

ى ســؤال طرحــه كاتــب فقــد حــاول بمهــارة الحــواه أن یشــوه صــورة البطــل الرمــز ففعــل الكثیــر وكــذب الكثیــر وأنــا هنــا فقــط ســوف أرد علــ
وهل سیدفن على الطریقة المسیحیة؟ وجاءه الـرد وهـو بیـت القصـید : السیناریو في المشهد األخیر وبعد مصرع البطل إذ سأل أحدهم

!وهل هو مسیحي؟: في الفیلم
ف مـن األطفـال مواطنك الذي ألقى القنابل الذریة على هیروشیما ونجـازاكي عشـرات اآلال: ى على السیناریست الكذاب هووردِّ 

هل هو مسیحي؟.. إلى ال شيء
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حلو الكالم؟ .. ما یضربش نار في فرحنا. واللي یحبنا. شجدعنة ما تنشحتوال. األدب فضلوه عن العلم وتوب المرجلة غالي
ــة تــار بایــت  ومعلوماتــه عــن الجدعنــة زي معلومــاتي عــن مصــادر لكــن بقــى لمــا یكــون األبعــد مــش مــؤدب وبینــه وبــین المرجل

.ویزیح ربنا.. البترول في كوكب المریخ یقوم یجرا اللي جرى ده وأكتر من كده
لیــة قــال لــك یــا ســیدي الكــونجرس األمریكــي رضــي اهللا عنــه هــایجتمع مــن غیــر شــر األســبوع القــادم عشــان ینــاققش أوضــاع األق

شـفت ! المقصـود باألقلیـة المضـطهدة همـا المسـیحین المصـریینطبًعـاون یـا حـالوة و ى لــ اللـحصـإ! المضـطهدة فـي مصـر المحروسـة
!یعنيصحیح؟ كالم زي اللي بإزاي

تــاجروا فــي كــل مجموعــة مــن عتــاة المجــرمین اللــي بیة عــن ر لكــونجرس األمریكــي یــا صــدیقي المســتمع كمــا ال یخفــاك هــو عبــااو 
وكلهم الخالق الناطق بطوش مقلوظة ووشوش حمـرا . ب فات وف دیله سبع لفاتالسالح والهیروین والنسوان والغلمان والثعل.. حاجة

وهمــا بیكلمــوك وتالقــي بعضـهم حــالق كابوریــا وبعضــهم منــزل مزنهـرة وبیشــربوا ســیجار هافانــا وریحـة الســبرتو الحمــر فایحــة مــن بقهـم
لــزوم إثبــات الرجولـة فــي المخــادع ) التمسـاح إحلیــل( سـوالفه علــى صــداغه زي عبـد الوهــاب القــدیم وكلهـم بــال اســتثناء بیاخـدوا حقــن 

!یا جماله.. أمام عاهرات العالم وملكات جماله
تجویـع . هى بحمـد اهللا مـن إنجـاز جمیـع أشـغاله اللـي منهـا علـى سـبیل المثـال ال الحصـرانتوألن الكونجرس األمریكي المذكور 

. إلــى أخطــر مركــز دولــي لتصــدیر اإلرهــاب واألفیــون–حلیفــة األمــس–شــعب العــراق حتــى النخــاع وتحویــل المجاهــدة أفغانســتان 
وتمكین االستطیان الصهیوني من المالبس الداخلیة لعرب فلسطین المحتلة وتـأمین خطـوط شـفط الـنفط العربـي حتـى الثمالـة وبعـدین 

أهـالً .. ین یشـتغلولنا بقـىوعـایز –الفاضي یعمـل قاضـي –لقیوا أنفسهم قاعدین ال شغلة وال مشغلة فاتدوروا علینا احنا بقى من باب 
أحــب أعـرفكم یـا أخـواني إن اللــي قـال لكـم إن المضـطهدین فــي مصـر أقلیـة ضـحك علــیكم وبنـاء علیـه الزم تغیــروا . وفـد القللـيأهـالً 

أما عبارة مسیحیین ومسلمین فدي مش موجودة من أساسه فـي العملیـة االضـطهادیة علـى أرض مصـر المحروسـة ألنـه .. مصادركم
إیــش أخششــكوا فــي وا انتــســرق أو بیمــارس اضــطهاد اإلنســان ألخیــه اإلنســان ثــم یذة مــا حــدش فاضــي یفــرز وینقــي وهــو بعــدم المؤاخــ

ركـــك بـــس تفـــتح . زیكـــم مقضـــیینها نـــوم فـــي المجلـــس المـــوقر–كنـــاجره –حنـــا برضـــه عنـــدنا موضـــوعات مـــا تخصـــكوش؟ طیـــب مـــا ا
.أبقى أكلمهم لكو–موافقون –أحد أول ما یصحوا ویقولوا وبإذن واحد . التلیفزیون علیهم تالقیهم على األرائك متكئین

أول امبـارح بـس مالیـه شـوارع انتوا لحقتوا نسیتوا الیفط اللي كانتجاي تقول علیه هو انتاضطهاد إیه اللي .. لكن تعالوا هنا
ا على أدیكم ألكبر وأحـط عملیـة إبـادة نیویورك وباقي المدن األمریكیة ممنوع دخول الكالب والسود نسیتوا الهنود الحمر اللي اتعرضو 

جماعیة في التاریخ عشان تستولوا على أرضهم؟ نسیتوا القنابل الذریة اللي رمیتوها على هیروشیما ونجازاكي وحرقتوا بیها الحیاة؟
واللـي فیهــا تلهیــك.... لكـن أرجــع وأقـول تكلــم الــ–اللـي بیتــه مـن قــزاز مـا یحــدفش النـاس بــالطوب –كنـا جــرة هالمثـل بیقـول یــا

!تجیبه فیك
.وال سالم على طعام. أقول قولي هذا واستغفر اهللا لي ولكم
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!شفتوا آخر خدمة الغز إیه

الفنانة الكبیرة میادة الحناوي هي أم كلثوم سوریا وقیثارة حلب الشهباء وهي إلى جانب هذا متیمة بعشق القاهرة عاصمة مصر 
.–أیام المجد الذي كان –یوود الشرق كما كان یطلق علیها أم الدنیا وهول

وبالمقابــل فــإن جمهــور الطــرب األصــیل فــي مصــر المحروســة یبادلهــا العشــق والهــوى وینتظــر لیالیهــا بفــارغ الصــبر ألنهــا مــن 
إن میادة الحنـاوي تحمـل الجنسـیة دي وتقدر سیادتك بمنتهى الثقة إنك تقولاقیة في زمان النفط والقبح والتر األشیاء الجمیلة القلیلة الب

.المصریة بأمر الشعب المصري
وبناء على ما تقدم ذكره فإن الفنانة میادة الحناوي زي ما تقول كده بتتلكك على زیارة مصر وما صدقت سـمعت إن التلیفزیـون 

تاذ حمـدي الكنیسـي لتحجـز لهـا ا على إنشاء اإلذاعة المصریة حتى أسـرعت باالتصـال باألسـعامً ٦٣المصري قرر االحتفال بمرور 
أمـا ماعـدا هـذا فـال شـيء ألنهـا سـتغني . ا في برنامج الحفل وكان شرطها الوحید أنها تغني بعد موجز األنبـاء لظروفهـا الخاصـةمكانً 

.ا منها لمصر والمصریین ووافق الكنیسي على هذا الشرط المتواضع بعد أن شكرها على هذه المبادرة الكریمةمتطوعة حبً 
ا فــي بروفــات متواصــلة علــى هتة قبــل موعــد الحفــل بأربعــة أیــام قضــن میــادة الحنــاوي فنانــة حقیقیــة فقــد حضــرت إلــى القــاهر وأل

ن أجـورهم مـن جیبهـا الخـاص وكلـه فـي حـب مصـر یوبدیهي أنها دفعت لألسـاتذة العـازف» ا مجانً « األغاني اللي حتقدمها في الحفلة 
.الجمیلة یهون

ین ماســكات جدیــدة ومتصــورین إنهــا ممكــن ســواتفــرج یــا ســالم نفــس الوجــوه المســتهلكة ال ب–ضــیحة الف–وجــاءت لیلــة الحفلــة 
د حسـن الشـجاعي اللـي مـات ا للمرحـوم محمـا شخصـیً لكـن كـذبهم فضـحهم ادعـى بعضـهم أنـه كـان صـدیقً . تخفي حقیقتهم عن الناس

وبعــد وصــلة مــن الكــذب ! توا مــن خمستاسشــر ســنةا أصــحابها مــالحاًنــهــذا مــن بلــدهم وبعضــهم إدعــى لنفســه أجــي بعضــهم قبــل مــا یی
قلوا بالمشاهدین إلى فضیحة ترك میكروفونات الحفـل مفتوحـة علـى االسـتدیو أثنـاء إذاعـة آخـر األنبـاء ثـم جـاء الـدور علـى انتوالفجر 

الســت .. یسنمـرة میــادة الحنـاوي وصــعدت فرقـة األســتاذ هـاني مهنــى التــي ستصـاحبها إلــى المسـرح فجــأة حصـلت غاغــة خلـف الكــوال
ومیـادة تبقـى تخـتم » مـدحت صـالح « إیناس جوهر صاحبة اللیلـة أصـدرت أوامرهـا بنـزول الفرقـة مـن علـى المسـرح ألن الـدور علـى 

وهــدد األســتاذ هـاني مهنــى باالنسـحاب بفرقتــه وطالبـت الفنانــة میـادة بــااللتزام باالتفــاق واتكهــرب الجـو أكتــر ممـا هــو متكهـرب! الحفـل
أو تظاهرت بالرضـوخ وصـعدت میـادة إلـى المسـرح ین حمدي الكنیسي رئیس اإلذاعة ورضخت الست صاحبة اللیلةالذي تم بینها وب

ي یـا انتـ–وسط عاصفة من الحب والتصفیق، وما إن بـدأت الغنـاء حتـى بـدأت معاهـا مـن خلـف الكـوالیس وصـلة مـن الـردح البلـدي 
.یالال یا ختي بقى هوینا. ي ما ختمتیش لیهي عایزة تتسطلني وال تتقندلانتولما .. ختي یاللي بتغني

وهـي ًداجـفي مقدمـة المسـرح ومـش ممكـن تسـمع فقـد لجـأت السـت صـاحبة الفـرح إلـى طریقـة عملیـة انتوألن میادة الحناوي ك
مسـرح إغالق الستارة على المطربة أثناء الغناء وسقطت قطعة من الخشب على رأس میـادة الحنـاوي التـي الذت بـالفرار إلـى خـارج ال

.وركبت عربیتها وقالت یا فكیك
شفتوا آخر خدمة الغز إیه؟
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ورحل مسحراتي مصر الوحید

یقیــه صــالح لــة الباقیــة لیلحــق برفومئــات األلحــان الجمیةر حــن اللیلــة الكبیــرحــل مل.. ورحــل ســید مكــاوي مســحراتي مصــر الوحیــد
ومـا أدراك » فن الغنـاء علـى وجـه التحدیـد « ر الوافي عن حالة الفن اآلن في مصر المحروسة جاهین وفؤاد حداد ولیقدم لهما التقری

ما فن الغناء اآلن؟
فـي منـزل ٢٠/٤/١٩٩٧والغریب في األمـر أننـي كنـت یـوم األحـد ٢١/٤/٩٧وقد توقف قلبه عن النبض صبیحة یوم االثنین 

دمتها بـالطبع هـم القـدس عـار العـرب وجـرحهم النـازف وعجـزهم المهـین الصدیق الفنان محمد ثروت وكنا نجتر هموم الـوطن وفـي مقـ
ا الكبیـر قـد تجـاوز محنـة وأثناء الحدیث عن ضرورة كتابة أغنیة حقیقیة للقدس ورد اسم سـید مكـاوي واتفقنـا علـى االتصـال بـه تلیفونًیـ

.ه وعودته بعد تمام الشفاءداعإبغنیة المزمع كتابتها حتى تكون باكورة األلیقوم بتلحین تماًماالمرض وبرأ منه 
.در رأي آخر وٕانا هللا وٕانا إلیه راجعونقولكن كان لل

یف ضـولكنه علـى المسـتوى الفـردي أمـر بشـع و .. والموت على المستوى الجماعي هو جزء من حركة الحیاة یتم معادلة الجدل
ألنه یخطف منا األحباب األعزاء على حین غفلة منا فال هم المقیم الحزن والحسرة والدائًماثقیل وزائر غیر مرغوب فیه تترك زیارته 
غرون وأذكر بهذه المناسبة أنني في جلسة خاصة جمعتني بالعقید معمر القذافي قائد الثورة انملك إزاءه إال التسلیم والرضا ونحن ص

ا من نوع خاص، ألن الفقید لـم كان حزنً شعر بالحزن الثقیل ولكنههل شعرت بالحزن لوفاة والدك؟ فقال لي إنه فعالً « اللیبیة سألته 
ثــم تطــرق » صـدیقك مــن صــدقك ال مــن صــدقك « یكـن مجــرد والــد فقــط وٕانمــا كــان بمثابــة صـدیق وصــدیق مــن النــوع الــذي قیــل فیــه 

الحــدیث فیمــا بیننــا عــن الكــائن المــدعو المــوت فقــال لــي العقیــد القــذافي أن المــوت ال ینتصــر بالضــرورة فــي أول هجمــة یشــنها علــى 
بوالـده الـذي أصـیب برصاصـة فـي صـدره إبـان اشـتراكه فـي مقاومـة االحـتالل اإلیطـالي للقطـر الشـقیق مـثالً لكائن الحي وضرب لي ا

هـذه أیًضـاوعاود الحیاة وبعدها سقط من أعلى شجرة سامقة وظن الجمیع أنه فـارق الحیـاة ولكنـه نجـا تماًماولكنه عولج منها وشفى 
ولكنـه خیـب ظنـونهم وعـاد » التالیـة تابتـة « ر هائـل أثنـاء عملیـة تـرمیم للمنـزل فقـالوا داجه ثم سقط علیه المرة وعاود الحیاة بعد شفائ

صر الموت على الحیاة ومات والد العقید القذافي بـال علـة انتأخیًراا بعد تجبیر الكسور وترمیم العظام و شد عشقً ا وأللحیاة أكثر نشاطً 
هــذا علــى المســتوى الفــردي ولكــن علــى المســتوى الجمــاعي . علــى الحیــاة بالــدأب واإلصــراروال ســبب لیؤكــد حقیقــة أن المــوت ینتصــر 

علــى المــوت ألنهــا ال تتوقــف عنــد مــوت الفــرد مهمــا كــان حجمــه بــل تســتمر فــي اإلنطــالق الخــالق تبــدع وتتــألق دائًمــاتنتصــر الحیــاة 
.»شمس فالحیاة تأتي كل یوم بجدید ال جدید تحت ال« وتأتي بالجدید المدهش وتدحض المقولة الخاطئة السائدة 

.ا عما قدم لوطنه وألمتهز عن سیئاته وجزاه خیرً و رحم اهللا سید مكاوي وتجا
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قولوا للموساد بخ یتیخ

یا خلیفة .. العاهرةعلى خیر األنام، سالمتك یاملو عین هفي السیرة الهاللیة العظیمة یقول الراوي یا سادة یا كرام بعد الصال
من دي الجـروح تطیـب وأنـا ماعنـدیش أنسـب مـن دا كـالم أقولـه للفـارس الهمـام والبطـل الضـرغام خالـد مشـعل . إیاك عسى اهللا

اللـــي اتعـــرض لعملیـــة اغتیـــال فاشـــلة ومتعوســـة وخایبـــة الرجـــا علـــى یـــد جهـــاز الموســـاد .. القیـــادي البـــارز فـــي حركـــة حمـــاس الباســـلة
!اع والذراع في ممارسة أحط أسفل أنواع التآمر والخیانة وٕازهاق األرواح البریئة بمنتهى هدوء األعصاباإلسرائیلي صاحب الب

دا .. أل.. وجریمة الفتى خالد مشـعل مـن وجهـة نظـر الصـهاینة واألمریكـان وتـوابعهم القفـف إنـه عبقـري مـش مكفیـه إنـه عبقـري
بذمة النبي دا اسمه كالم؟ مش فیه ناس بیتفاوضوا؟ مش ! ه وأهله وشرفهقال إیه؟ عن أرض.. بسالمته كمان بیسخر عبقریته للدفاع

ا رضـا ولـیس یفیه حاجة اسمها الشریك األمریكي؟ مش فیه حاجة اسمها مسیرة السالم؟ كل ده وهللا مزیـد الحمـد والشـكر متـوفر واألشـ
ط وهو ده بصراحة الخطر على سـیرة عـدم في اإلمكان أجدع مما كان غیرش فیه ناس أرازل مش مصدقین وبناء علیه بیتصرفوا غل

.وكمان یا سالم! یا سالم.. المؤاخذة عملیة السالم
یا سالم سلم واألرض بتتكلم على أجمـل وأحـدث فرسـان العـرب ماركـة حمـاس والجهـاد وحـزب اهللا واتفـرج یـا سـالم اللحـم الحـي 

د الـدقیق ألحـدث أجهـزة الـرادار الجهنمیـة وق قـدرات الرصـالكمبیـوتر العجیـب وفـبیتحول بقدرة قـادر إلـى قذیفـة بشـریة خـارج حسـابات 
.واهللا أكبر على من طغى وتجبر ویا عزیز یا قوي على كل قوي

وهو ده یا سادة یا كرام ما جرى لجهاز الموسـاد –! لما ربنا بیغضب على عبده یسلط علیه نفسه–وعلى رأي المرحومة أمي 
اختـار الجنسـیة الكندیـة بالـذات عشـان یـزور جـوازات سـفرها ویـزود بـیهم هط لتنفیـذ جریمتـألنه وهـو بـیخط. الصهیوني بالكمال والتمام

الســـفاحین اللـــي حینفـــذوا الجریمـــة فـــي األردن فینكشـــف ســـترهم ویتمســـكوا بـــالجوازات الكندیـــة المـــزورة وأتـــاري كنـــدا دي یـــا جـــدع دولـــة 
مجـرد مـا أذیعـت تفاصـیل التحقیـق مـع القتلـة واتعرفـت قصـة وب–محترمة وشوكتها في ضهرها جتنا ستین نیلـة فـي شـوكتنا المسـكورة 

الجــوازات كــان الســفیر الكنــدي فــي تــل أبیــب راكــب طیارتــه المتجهــة إلــى مطــار العاصــمة الكندیــة فــي رحلــة بــال عــودة حتــى تســوي 
یـة التـي تـنظم عالقـات الـدول ا لألعـراف والقـوانین الدولالمشكلة وبالشكل الذي تقرره الحكومـة الكندیـة المحترمـة المعتـدى علیهـا وطبقًـ

هى الوضع بالتراضي بین الطرفین أو حتى تجمد الوضـع لحـین میسـرة فسـوف یظـل رد الفعـل الكنـدي علـى انتبعضها ببعض وسواء 
ا مســتفادة لمــن أراد اإلفــادة وأخــص بالــذكر ســادتنا وموالینــا جریمــة الموســاد الــذي هــو الحــاكم الفعلــي للكیــان الصــهیوني یحمــل دروًســ

العظمــة والجاللــة والســمو والفخامــة ســالطني وملــوك وأمــراء ورؤســاء الطوائــف العربیــة المتحــدة علــى االستســالم التــام تحــت أصــحاب
مرة واحدة وتقولـوا للحرامـي أنا سایق علیكم حضرة المصطفى تسترجلوا .. شعار السالم مع عدو متغطرس یمارس الجرائم كما یتنفس

.مش مصدقیني إسألوا عمكوا الموساد تقدر تعملها تاني مع كندا بالذات؟.. ق تانيخ وٕان ما ابتخش مش حیفكر یسر بخ یتب
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هى األمر؟انتهل 

حالة االكتئاب العـام التـي یعیشـها الشـعب المصـري اآلن فـي أعقـاب مذبحـة األقصـر المجرمـة هـي نفـس الحالـة التـي سـبق أن 
من المسئول عما حدث؟ : حتى كتابة هذه السطورقائًما٦٧هذا ومازال السؤال المطروح من ٦٧یونیو٥عشناها في أعقاب نكسة 

ولماذا ال یقدم لمحاكمة علنیة؟ هل هو فوق القانون؟
هى األمر عند هذا الحد؟انتهل أخیًراو 

لتفـاف علـى رقبتـه بعـد مـا شـاعت لبد اللبالب في الدرة للزمیل یویـو وقـررت اال.. یرجع مرجوعنا للجزء الثالث من حكایة الیویو
لمرؤوسیه » من خارج « في األوساط األمنیة اصداء التصریحات العنتریة واالدعاءات البطولیة للیویو وأنه هو اللي أصدر تعلیماته 

!في مجلس تحریر المجلة السیاحیة بعدم نشر مقال اللبالبة لسوء المستوى
ة سنوات المسلحلة جابوامن ضمن الصفقة أجهزة تصنت متطورة برضه عبـارة عـن اسحلة المتطور « ء عملیة استیراد اأتاري أثن

وعلم اإلنسان ما لم یعلم « ! طبنجة تضربها یطلع منها ویرسلها إلى سیارة تكون واقفة على بعد فتسجل مایدور حتى في غرف النوم
«.

الســید یویـــو اللــي كـــان عامــل قعـــدة ع الضـــیق یقــوم یشـــاء الســمیع العلـــیم إن أول تجربــة لهـــذا الجهــاز الشـــیطاني یكــون بطلهـــا
ت الكئوس بالرؤوس وانحلت عقدة ار ود–بمناسبة راس السنة في منزله العامر ومستضیف عطعط بیه وحرمه المصون فقط ال غیر 
المنـاطق دخلـوا فـيموكـالم یجیـب كـال.. اللسان وهغاتك یا دردشة والكعادة استحوذ حمادة بیه الیویو علـى نصـیب األسـد مـن الكـالم

دي بني آدم مننا ورا الشمس والعیاذ باهللا أیامها كان األستاذ هیكل صدر له تكلیف باستالم مة اللي هي مجرد االقتراب منها یو المحر 
المزید من الجدل واللغـط فـي أوسـاط رهذا القراأثاروقد ! »األهرام « وزاره اإلعالم إلى جانب احتفاظه برئاسة مجلس إدراة مؤسسة 

فین أیامها، وكان تجمیع كل المناصب في أیدي قلة من أهل الثقة هو المالحظة المطروحة على بسـاط الغضـب الشـعبي وكـأن المثق
أنـا قلـت لـه أكیـد ده –لكـن أخـوك الیویـو شـافها مـن زاویـة تانیـة خـالص قـال لـك ! البلد معدومة المواهب ومـا بقـاش فیهـا إال سـیادتهم

قلـت لـه عبـد .. أنا جبتها له علـى بالطـة: واستأنف الیویو حدیثه القائل! تبان بیعبي والعربیة بتفرغوالكسطبًعاكل دا -! شلوت لفوق
وفجأة انحرف الحدیث باتجاه . االناصر عایز یتخلص منك ألنك من وجهة نظره تضخمت وأصبحت تشكل خطورة علیه هو شخصیً 

ر الیویو الفاخر فمد إیده یجیب نار طلعت فـي إیـده والعـة عجیبـة انطفأ سیجا. منطقة رمال متحركة أشد خطورة من المنطقة السابقة
ولكنـه –الكـادوه –منظر وكعادة الیویو كل ما تعجبه حاجة في إیـد غیـره یرسـم علیهـا وفـي النهایـة یسـتولي علیهـا مـن بـاب الشأن وال

ي هدیـة مراتـي مـا أقـدرش أفـرط فیهـا سـوري مسـتر یویـو د–هذه المرة اصطدمك بمقاومة صلبة مـن عطعـط بیـه النبیـل اللـي قـال لـه 
مهـداة مـن أحـد أمـراء الـنفط العربـي التقـدمي للمشـیر انـتوٕان الوالعة دي لها قصة أغرب من الخیال، ألنها فـي األصـل كخصوًصا

لـي وتوابعـه ال١٩٦٧عبد الحكیم عامر الذي أهداها بدوره إلى الرئیس جمال عبد الناصر وبعد ما جرى اللي جرى في خمسـة یونیـو 
حــار المشــیر عبــد الحكــیم عــامر فــي ظــروف غامضــة وأثنــاء زیــارة األســتاذ هیكــل للــرئیس فــي مكتبــه لمــح الوالعــة انتبلغــت ذروتهــا ب

فخـدها ألنهـا بتفكـره بیـه واسـتقرت الوالعـة علـى مكتـب األسـتاذ ! العجیبة وأبدى إعجابـه الشـدید بیهـا فقـال لـه خـدها ألنهـا بتفكرنـي بیـه
! خـدیها ألنهـا بتفكرنـي بیـه–ام عطعط على المكتب فلم تتمالك نفسها من اإلعجاب فقال لها األستاذ هیكل هیكل إلى أن لمحتها مد

خـدها –م عطعط فیراها عطعط بیه نفسه فیعجـب بیهـا فتقـول لـه تب مدافخدتها ألنها بتفكره بیه لتستقر الوالعة من جدید على مك–
یویـو مـن اسـتحالة حصـوله علـى الوالعـة حـب لالقصـد بعـد مـا تأكـد ا.. یـه وهكـذا دوالیـكفیاخدها ألنها بتكفرها ب–! بیهيألنها بتفكرن

بقـى عبـد الناصـر كـره الوالعـة ألنهـا بتفكـره –یداري كسوفه فغیـر مجـرى الحـدیث ودا كـان مقتلـه، قـال لـك یـا سـیدي وبمنتهـى الـتهكم 
نهایة فرقـة عكاشـة المسـرحیة زي مـا ح نعـرف فـي انتودي ككل دا والكوستبان بیعبي والعربیة بتفرغ-بیه؟ طب ما هو اللي قاتله 

الحلقات الجایة؟ 
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من دقنه وافتل له

من دقنه وافتل له یعني خذ الزبون . شایف ابن الحرام اللي بدع المثل الغلس ده؟ أهو ده اللي اشترى دماغه وجاب من اآلخر
وعلى رأي محمـود عویجـة الترجمـان قـال لـك » إن حبتني أحبك أكتر « اللي هیه حرفها المرحوم فرید األطرش فبقت . على قد عقله

ب من اآلخر قال لـك یجوالحسن خي الحسین أو ما تیجي ن) ه ك لقَّ زي مالقَّ ( أو ! من دقنه وافتل له یعني خد الخواجة على حجرك
محكمة إسرائیلیة حكم المسخرة اللي صدر عنا على القین دول أنا ندرتهم لوجه اهللا تعالى تعقیبً البُ . »مبروم على مبروم ما یلفش « 
ألن منطــوق الحكــم یبــیح لزبانیــة جهــنم فــي ســجون ومعــتقالت العــدو الصــهیوني اســتخدام العنــف اللــي ممكــن » طبًعــاغیــر متــوقرة « 

!ازاع اعترافات من المتهم على شرط أن یكون فلسطینیً انتیصل لدرجة التعذیب یقصد 
تــه الدؤوبــة لرســم صــورة أوالً األمریكــي الصــهیوني ومحلإلعــالم الغربــي بقیــادة المایســتروبوه وأنــا هنــا مــش هانــاقش الــدور المشــ

وردیــة للمحروســة إســرائیل باعتبارهــا منــارة الدیمقراطیــة وللحریــات فــي المنطقــة المنكوبــة اللــي هیــه مــن دون مؤاخــذة منطقتنــا العربیــة 
. »الرخاء « المتحدة في السعادة و 

فـإذا كـان القاضـي الیهـودي قـد بـرر حكمـه العجیـب » من دقنه وافتل له « لحكیم الشعبي تبعنا اللي قال أنا حاستخیر واختار ا
وبنـاء علـى مـا تقـدم ذكـره یبقـى مـن حـق الزبانیـة . ده بأن المسائل بتمس أمن إسرائیل وأمام أمـن إسـرائیل یهـون أي شـيء وكـل شـيء

إسـرائیل ألنـه إذا كـان الجاسـوس دهخصوًصـاوا عضـمه فـي لحمـه كفتـاوى بتوعنا إن الجاسوس اللي یمسكوه یطحنوه ویطحنوا ویعجنـ
هو ده الخطـر الحقیقـي علـى أمـن مصـر والمصـریین وأقربهـا الـواد الجاسـوس اللـي اسـمه عـزام عـزام اللـي اصـطدناه بـاألمس فـي عـز 

.النهار متلبس بالتجسس
.»جنسیة مصري ال« سف الشدید ة مكتوب في شهادات میالدهم مع األومجند شویة زبال

وا للي هتتعبوا مش احنا ولو تصـورت ولـو للحظـة واحـدة إن زبانیـة انتمشینا في السكة دي ولصدقني یا نیتنیاهو یا بن جولدا 
.ا من الزبانیة بتوعنا تبقى رومانسيوبطشً جهنمكو أشد هوالً 

انـتتعـرف .. ده على وزن أبـو عیـون جریئـةیا بني دال الیونسكو ذات نفسه عمل مسابقة عالمیة عن أبو إیدین تقیلة حاجة ك
خن رقبتك ولـو نـزل بیهـا أهو الشاویش مناع ده كلوة إیده تُ .. لكن مسیرك هتعرفه بإذن واحد أحد.. ما تعرفوشطبًعاالشاویش مناع؟ 

.على قفاك هیسلمك دوغري لعالم الدغبوبة
بـس الغریبـة بقـى إن .. لمسـابقة؟ طلـع ترتیبـه العاشـرتعرف بقى الشاویش مناع ده طلع الكام فـي ا.. وسبحان بقى مین یرجعك

.إیه رأیك یا نتن؟.. التسعة اللي سبقوه كانوا كلهم مصریین برضه
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مین في دول یا خفاجه؟انت

بطولة » دتي الجمیدة سی« فجأة ومن دون مناسبة قرر التلیفزیون المصري في سهرة الخمیس الماضي إذاعة شریط المسرحیة 
.اج سمیر خفاجةانتو » فؤاد المهندس « والفنان الكبیر » شویكار « الفنانة الرائعة 

اللــي تــرجم إلــى عــدة لغــات أخــرى غیــر اللغــة » بیجمــالیون « وســیدتي الجمیلــة كمــا هــو معــروف هــي ترجمــة للــنص العــالمي 
.المصریة

المـأخوذة عـن بیجمـالیون » كعـب عـالي « مع بـدء عـرض مسـرحیة » سیدتي الجمیلة « وما اعرفش بقى لیه تم إعادة عرض 
!!اج سمیر خفاجة برضهنتإ برضه بطولة الفنانة یسرا والفنان حسین فهمي و 

.دا من باب المضاربة؟ وفي رأیي أن كال االحتمالین جایزهل ده نوع من الدعایة باعتبار الشيء بالشيء یذكر؟ والَّ 
المقارنــة طبًعــافــي هــذا التوقیــت ســحبت أذهــان النــاس إلــى المقارنــة و » ســیدتي الجمیلــة « ذاعــة ا كــان الســبب فــإن إأًیــعموًمــا

والمقارنــة مــش ممكــن تكــون إال بمشــاهدة العرضــین .. انحصــرت بــین األبطــال األربعــة شــویكار ویســرا وفــؤاد المهنــدس وحســین فهمــي
ألن تمـن التـذكرة والعیـاذ بـاهللا خـارج نطـاق –نـا واحـد مـنهم وأ–وهي دي المشكلة ألن المسرح الخفـاجي ال یسـتقبل عامـة المصـریین 

حتقـول لـي یسـرا فنانـة موهوبـة .. القدرة المحدودة لعامة الشعب المصري ولو خدناها بالویم حنقع في حیص بیص ودوخیني یـا لمونـة
رارهـا ح تقـول لـي حسـین فهمـي ة مسـرح ال یمكـن تقلیـدها أو تكنـحقول لك على عینـي ورأسـي لكـن شـویكار فنا.. وناجحة في السینما

.ح أقول لك ما اختلفناش لكن فؤاد المهندس فنان مسرح مالوش حل وال قد.. فنان سینما وله تجارب مسرحیة ناجحة
يطـب لیـه یـا عـم سـمیر یاخفاجـة تعمـل فینـا كـده؟ ضــاقت فـي وشـك ومـالقیتش غیـر بیجمـالیون عشـان تعیـد عرضـها باسـم تــان

ر كتاب مسرح؟ وحتى ولو كان ده رأیك طیب ما هي المكتبـة العربیـة مزحومـة بالنصـوص المسـرحیة وأبطال تانین؟ ما فیش في مص
وسـعد لفرید فرج ویوسـف إدریـسور ومحمود دیاب ومیخائیل رومان وأن عاشور ونجیب سر االجمیلة لفنانین كبار قوي من أمثال نعم

حكمة الخفیة في إعادة هذا النص اللي اتهرى بكل اللغات؟ إلخ إلخ إیه ال.. وسعد الدین وهبةاهللا ونوس وعز الدین المدني
المــتهم األول بتخریــب المســرح المصــري وتفریغــه مــن مضــمونة ورســالته وتحویلــه إلــى ســبوبة تجلــب بعــض النــاس بیقولــوا إنــك

. المصاري واللي معاه قرش ابنه یزمر
!!رحیة بالهبلألنك بتصرف على عروضك المس» حلو « وبعض الناس بیقولوا إنك منتج 

.مین في دول یا خفاجة؟انت
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قصیدة جدیدة

تخاریف خریف
الصدق مانجة
والكدب سنجه

ما توصل. تقطع
تغرق

ما تنجي
ماتنجا أفندي

كان عبده عندي
ضارب كاساتا
بالتمر هندي

قام هندي
قال له 

الزم یاللو
مادام حبیبك

تروح
تقول له

معاندهل بطَّ 
وافصل دا عن دا

قال لك 
ال یمكن

عشان دا من دا 
دا مندا مین؟

ك أمین لَّ قا
دا مندا صاحبي

ومن سنین
سنین طویلة 
فاتت ال حیلة
بس األكاده

جمیلةانتك
جمیلة راحت

والزبدة ساحت
میت ألف باني
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وال شخص فاحت
فاحت روایح

سمن الصفایح
فـ یالي ماشي

قول للي رایح 
انكرایح زم

وهیلمانك
وبكره یا ابني
یكتر سیبانك

سي بان
مابانشي 

قال لك دافنشي
مونالیزا ساكته
ماتنضمنشي
دي خدودها

زاهیة
وعیونها
ساهیة

ممكن في لحظة
ترمیك في داهیة

داهیة وشماتة
ستة في تالتة
مقاس حریمي
من عند باتا
باتا الباتوتي

صاحبك یا توتي
لو بات جمالك
ممكن تموتي

الزمان دا أصل
مالوش كوماندا
وزیح دا عن دا
یرتاح دا من دا

إلخ.. دا مندا مین؟
.ولو تحب نجیب م األول تاني؟ ما یضرش
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نهاره أبیض

عـایز تقعـدهم فــي انـتإیــه یـا عـم الشـیخ اللــي » نسـوان « قـال یعنــي هـي ناقصـة .. فضـیلة المفتـي الجدیـد عــایز یقلبهـا ضـلمه
البیــوت؟ إذا كــان الراجــل یــا ولــداه بــیطفح الكوتــة طــول النهــار هــو مــن ناحیــة ومراتــه مــن ناحیــة وبرضــه مــش مالحقــین علــى طلبــات 

جاي تقول لي المرأة مكانها البیت؟! البیوت والعیال
!مش عایش معانا وال إیه؟انتبیت إیه یا موالنا 

و معــاك كلمــة حلــوة قولهــا، مــا معكــش، خلیــك فــي نفســك، وٕاذا كــان جــاي داخــل شــمال لیــه؟ ماتســیبنا فــي حالنــا، لــانــتوبعــدین 
عـایز، إنمـا احنـا بقـى سـقت علیـك النبـي انـتا ومن كل بد من الشدة بتاعة الغربال الجدید شـوفلك موضـوع غیرنـا، إفتـي زي مـا حتمً 

ر المحروسـة، یبقـى دماغـك المشـرحة أصـلها مـن ناقصـة قـتال، وٕاذا كنـت بترسـم فـي عقـل بالـك إنـك تحكـم مصـ.. تطلعنا مـن دماغـك
صغیرین في موضوع القدس الشریف والمسـجد األقصـى » ین قِّ بُ « منتظرة من فضیلتك انتوبصراحة بقى الناس كلها ك.. راح لبعید

یا راجل یا طیب تكلمنا في النسوان وموضوع الزنا، زنا إیه بـس وبطـاطس إیـه؟ حـد فیـه نفـس یكـح؟ انتتقوم ) وال ده مش تبعك؟ ( 
.یعني فضیلتك تتطمن خالص من ناحیة موضوع الزنا وتشوف لك موضوع غیره تفتي فیه.. الفاتحة للنبي إیدك مننا واألرضإحنا 

بتقرأ الجراید؟ ما قـریتش عـن الغالبـة اللـي ینـدفنوا فـي عـز شـبابهم أحیـاء تحـت أنقـاض العمـارات الوهمیـة انتوبعدین یا موالنا 
واطؤ مــع الحكومــة؟ مــا یتفتــیش فــي الموضــوع ده لیــه یــا موالنــا؟ مــش العمــارات دي برضــه واهللا ین اللصــوص بــالتمقــاولاللــي بیبنیهــا ال

، مـش برضـه »من غشنا فلـیس منـا« بیقـول عن موالنا رسول اهللا صحیحأعلم داخلة تحت بند الغش؟ ومش فیه حدیث شریف 
تستعجل كده الكالم وأهو كل سنة وفضیلتك طیـب، صباح الخیر باللیل وما تبقاش .. موضوع یستاهل بقك؟ صباح الخیر یا مشیخة

وهتطلـع فضـیلتك فـي . رمضان على األبواب، فضیلتك اللي هتشوف لنا الهـالل هتحـدد لنـا نصـوم إمتـى ونفطـر إمتـى ونتسـحر إمتـى
ریف تقدروا یا سیدي معدن، وٕاذا كان فیه مشاكل بین دار اإلفتا واألزهر الش) أشیتك ( التلفاز والجراید الحكومیة والمعارضة وهتبقى 

ل واحـد یابـا متعلـق كـ.. ما لكوش دعوة بالنسوان، نشغلهم نقعدهم فـي البیـوتم، تولـع فـیهم بجـاز.. تحلوها مع بعض وتبعدوا عننا إحنا
فـي حالـك وأنـا فـي حـالي، إنمـا فضـیلتك تسـیب الجمـل بمـا حمـل وتركـز انـتصـباح الخیـر یـا جـاري : ى رأي المثـلمن عرقوبه، وعلـ

.ا؟ هتفتي حلوه كدهعلینا إحن
ال یخفـي علـى علـم فضـیلتك طبًعـاو .. مبقـاش فینـا شـيء یترعـبأصالً خلیك حنین شویة وبالش الدخلة المرعبة دي ألن إحنا 

الغزیر إن حكمة المولى العزیز اقتضت إن جمیع الرسل واألنبیاء الكرام بیعثـوا إلـى أقـوامهم فیمـا عـدا الرسـول الوحیـد اللـي بعـث إلـى 
.نهاره أبیض.. انتفاهمني .. وسة سیدنا موسى علیه السالم ُبعث إلى فرعون وملئه، یعني الحكومة یا عمي الشیخمصر المحر 
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یا ریت العین كان فیها دموع

ن وفتحــت زنــازین الســجو . لمــا اســتحكم الســاري عســكر فــي بــر مصــر اخــتلط الحابــل بالنابــل وتاهــت عیشــة فــي ســوق الغــزل
.والمعتقالت في مصر المحروسة فوهاتها الرهیبة عشان تبلع اآلالف من أنبل وأنجب وأجمل أبناء هذا الشعب الطیب الودود

وكــان مــن حســن حظــي إن العســس جــاهم عمــي ألــوان فكرمــوني وشــرفوني وحشــروني فــي زمــرة هــؤالء المناضــلین بتهمــة تــألیف 
.الشعر

.ریة تشرفت بالتعریف على عدة نوعیات من هؤالء السجناء الطیبینوفي جوف زنازین السجون والمعتقالت المص
نوعیــات أفرزتهــا عملیــات التعــذیب والتنكیــل الوحشــیة اللــي حولــت بطــون الزنــازین إلــى مســابك جهنمیــة تنصــهر فیهــا المعــادن 

وكـان . ر لكنـه كـان موجـودوطبیعـي كـان الـدهب نـاد.. لنحاس نحاس والقشرة قشـرة والفالصـو فالصـواالدهب دهب و .. وتتحدد هویتها
.السید المستشار مصطفى عبد العزیز النحاس من الدهب الخالص عیار أربعة وعشرین قیراط

في الوقت اللـي كـان تالمیـذ تالمیـذه فـي مواقـع السـلطة بیلفقـوا الـتهم لألبریـاء وبیصـدروا قـرارات االعتقـال علـى أشـرف المثقفـین 
معانــا الجرایــة والســوس المفــول وف إیــده یاكــلســه بــدل مخــدة وبروانــة تحــت راطط األالمصــریین كــان هــو نــایم ع البــرش معانــا وحــا

إذا –الكتاب وعلى وجهه النحاسي الجمیل ابتسامة الرضا عن النفس وبین ضلوعه قلب أخضر یساع كـل زمـالء المحنـة وال عجـب 
ال جـوع –بالـه علـى هیئـة جنـة الرضـوان كان احتوى مصر كلها بماضیها وحاضرها ومستقبلها اللي كان راسمه ومخططـه فـي عقـل

.وال جهل وال مرض وال ظلم وال غل وال استغالل
لكن یا خسارة مات مصطفى عبد العزیز النحاس قبل ما یتحقق حلمه الحالل نزل على الخبر زي المرزبة لدرجة إني رفضـت 

المشــترك وزمیلنــا فــي الهــم والحلــم والعشــق لغایــة مــا تصــل بــي إبــراهیم منصــور صــدیقنا–تصــدیقه وكــأن مصــطفى أكبــر مــن المــوت 
یكـف عـن الضـحك طـول مـا هـوإبـراهیم منصـور الـذي ال .. ولرغبة وكان أوجـع مـا فـي المكالمـة هـو صـوت إبـراهیم منصـور البـاكي

!سمعت صوته بیبكي وهو بینعي مصطفى عبد العزیز.. صاحي
ناقصـة یـا عـم مصـطفى؟ انتلكن یعني هي الحكایة ك. الموت علینا حق اللهم ال اعتراضصحیح.. یا میت خسارة یا مصر

صـدقني یـا مصـطفى التوقیـت مـا كـانش مظبـوط ألن اللـي زیـك نـادر ونـافع .. شایل معانا ومعبعب وشایف وحساس وموجـوعانتما 
.یا مصطفىمع ألف سالمة–یا ریت العین كان فیها دموع –لكن –العین ماتبكیش إال ع النافع –وزمان قالوا لنا في األمثال 
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وال خصخصتهم؟.. خصخصتنا

یعني؟ ولیه إحنا عدم المؤاخذة إزايیه خصخصة؟ وهیخصخصونا یعني إ.. لوقتي مش قادر أفهمإیه رأیكو بقى إن أنا لغایة د
لما حب یرفـع أسـعار السـلع األساسـیة فاكرین السادات! في اختراع األسماء؟ وعندنا تخمة في المسألة دي بالذاتًداجكعرب شطار 

١٩و ١٨ولكـن برضـه ماخـالتش علینـا ورحنـا منتفضـین فـي )! تحریك األسـعار ( والقوت الضروري للناس وراح مسمي العملة دي 
)!فاضة حرامیة انت( فاضة دي بالذات نتفاكرین لما السادات سمى اال! فضناانتفاكرین لما .. ٧٧ینایر 

وا أكلنـا وأول مـا نقـول جعـانین یقولـوا علینـا یـاكلودول یاخویـا ) یا واخـد قـوتي یـا نـواي علـى مـوتي ( یقول یعني المثل الشعبي ب
حرامیة، ویحبسونا ویتوعدنا الـرئیس السـادات بإنـه هیطاردنـا ألقصـىاألرض ویقـول بـالفم الملیـان مـن خـالل تلیفزیـون دولـة مصـر اللـي 

الخطـاب یتهمنـا إحنـا بـالخروج عـن اإلجمـاع الشـعبي ویهـدد أي واحـد یهـدد الوحــدة وفـي نفـس) اقتلـوهم حیـث ثقفتمـوهم ( هـو رئیسـها 
طب بذمة النبي فیه مورستان أكتر من اللي احنا عایشین فیه ده؟!! الوطنیة بالویل والثبور وعظائم األمور

وه احنا محـوق فینـا ظلـم وال جـوع ه.. نأبًدان على أبًدالكن ما احنا برضه مالناش حل، وزي ما بیقولوا في األمثال ربنا بیسلط 
وال نیله؟ أدي احنا دوبنا السادات زي ما دوبنا آالف الحكام اللي عـالى شـاكلته، ولسـانا قاعـدین نقـوق ونقـول جعـانین ومظلـومین وهللا 

لكـن برضـه ..ومش عاجبنا العجب وال الصیام فـي رجـبیومًیایا محسنین وطالع تالتة، وعمالین بس نعد في المالیین اللي بتنسرق 
أنا لسه مش فاهم یعني إیه خصخصة؟

عب سلبه طویل لكن إیه اللي خاله یتطور بالسرعة الجنونیة دي؟ المعروف عننا إننا ش.. تكونش دي هیه االنفتاح؟ واهللا جایز
ي فـرع الشـقاوة عنـدنا اشـمعنى یعنـ) تاتاتاتا ( ها حاجة والحیاة ماشیة عندنا مستعجل على أیُّ ومكبر دماغه ومشوواخد راحته بالقوى

هو اللي مسـتعجل وبیتطـور بسـرعة الصـاروخ، یكونـوش بیطبقـوا نظریـة جحـا لمـا قـالوا لـه الحـق یـا جحـا بیـت أبـوك بیقـع فقـال لـه أمـا 
).ما تستكترش الرفس على البغل النجس ( الحق أخذ لي طوبة؟ واهللا برضه ممكن، والمثل بیقول 

أنـا بـس باسـأل، إیـه . أو طلع االنفتاح هـو الخصخصـة فأنـا ماعنـدیش أیهـا مـانعسواء طلعت الخصخصة هي االنفتاحعموًما
حكمــة ربنــا یــا مــؤمن فــي إن نظــام الخصخصــة یطلــع عنــد الخواجــات فــورج وروكفلــر وســارتر وبیكاســو وشكســبیر ویطلــع عنــدنا إحنــا 

لحالـــة یبقـــى مـــین أحســـن فـــي االثنـــین بالـــذات الســـعد والریـــان والهـــدى مصـــر وعبـــد الكـــافي والحبـــاك؟ ویـــا تـــرى یـــا هتلـــري فـــي هـــذه ا
.خصخصتنا وال خصخصتهم
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أبو الزالزل

انفجــرت الثــورة ١٩١٧فــي عــام مــثالً ف.. أو تشــرین علــى رأي أهلنــا فــي الشــام شــهر مــن الشــهور الســاخة فــي التــاریخأكتــوبر
یغروا خریطـة العـالم السیاسـیة وصـنعوا دولـة أسـهمت بشـكل رئیسـي فـي البلشفیة العظمى في روسیا واستولى البلشفیك على السلطة و 

انـتوك) عقبـال التانیـة ( ین العظمیـین قبـل مـا تنهـد صـبحت بـین عشـیة وضـحاها إحـدى القـوتصنع األحداث على كوكـب األرض وأ
حنا هنـا فـي مصـر علـى رأي المثـل وا.. صارات حركة التحرر الوطني على قوى االستعمار القدیمانتفي دعم و ا وفعاالً مساعدً عامالً 

نابنا من الحب جانب واسـتطعنا بمسـاعدة تلـك الدولـة أن نحقـق عـدة إنجـازات ضـخمة كـان أهمهـا بنـاء وتسـلیح قواتنـا المسـلحة وبنـاء 
صرة غیـر وكان هذا في حد ذاته زلزاال في حیاتنا المعا.. السد العالي وٕانشاء العدید من المصانع وعلى رأسها مدینة الحدید والصلب

جاء الزلزال األعظم وصنعت قواتنـا المسـلحة الباسـلة ٧٣أكتوبرالكثیر من المالمح والتضاریس على أرض مصر المحروسة، وفي 
إلـى نصـر مبـین رد للعـرب اعتبـارهم وفـرض ٦٧واحدة مـن أعظـم مالحـم التـاریخ المعاصـر وحولـت عـار الهزیمـة المهینـة فـي یونیـو 

العظــیم مــن ٧٣أكتــوبرإال األقویــاء بغــض النظــر عــن النتــائج السیاســیة الســلبیة التــي أفرغــت نصــر احتــرامهم علــى عــالم ال یحتــرم
.مضمونه وحولته إلى سبوبة

یفرمل هنا بعد ما عمل اللي علیه لكن تقول لمین بقى؟أكتوبروكان المفروض أن األخ 
الشهیر اللي اتحول اإلطالق اللي هیه الزلزالرة على مخبي لمصر المحروسة مفاجأة غیر ساأكتوبركان الزمیل ١٩٩٢سنة 

برضـه وبقــدرة قــادر إلـى ســبوبة لدرجــة ســرقة البطـاطین اللــي جایــة علــى هیئـة معونــة دولیــة لمنكــوبي الـزالزل والكــوارث الطبیعیــة اللــي 
آدم كـان بیسـتعد ألن بیتـي اللـي كـان فـي حـوش .. حصـل٩٢كنت أن واحد منهم وال فخر، وأحمد ربى وأكشر فضله إن الزلزال تبع 

للســقوط مــن غیــر زلــزال وال دیــاولو ولــو كــان ده القــدر اهللا حصــل كــان زمــاني فــي الشــارع مــن ســنتها لكــن ربــك الحنــین ســترها فعــالً 
ویمكــن عمــل الزلــزال ده عشــان یــدوني شــقة بــالمقطم وبقیــت صــاحب شــقة أوضــة وصــالة وعفشــة میــه وده فــي حــد ذاتــه ختــام عــادل 

وحرمـان وفقـر دكـر، قـول بوسـت إیـدي وش وضـهر وحمـدت ربنـا علـى كـل اللـي یجیبـه یقـوم بیـي السـید ومناسب لحیاة كلها صـیاعة
رحلتني مـن حـوش آدم ٩٢سنة انتأكتوبرطب أي عم !) وكأن المشرحة ناقصة قتلة( السنة دي وشایلي معاه زلزال جدید أكتوبر

أنــا دلــوقتي ومعایــا حــوالي ربــع ملیــون مــواطن .. بالضــبط؟للمقطــم بهــزة بســیطة مــن دماغــك راجــع تــاني تهــز دماغــك لیــه؟ عــایر إیــه
طیب لو وقعت المساكن دي تقدر سیادتك تقولي ح نروح فین؟.. مصري ساكنین في مساكن الزلزال بالمقطم

! ).أبو الزالزل( یعني غاوي منظرة وعایز الناس في مصر یسموك انتیا خویا والال أكتوبراعقل یا 
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فتنا یا موالنا الجلیلا

مقـدم البرنـامج التلیفزیــوني األلعبـان إیــاه ضـرب شـقلباظ فــي الهـوا وراح نشــن ونـازل عـدل علــى مزبلـة التــاریخ المصـري الحــدیث 
-:ولبس في خلقته بالسؤال التالي.. وساحب منها مومیاء لصاحب دولة قدیم تولى حكم مصر في عصر الدولة الساداتیة

ــا افنــدم تصــرفات إســرائیل التوســعیة اللــي ضــربت عــرض الحــائط بكــل قــرارات الشــرعیة الدولیــة ممكــن تــؤدي كــر ســتفت یادتك ی
للحرب في المنطقة؟ 

ثـم –مـرات حـرب أل ٣–،حـرب أل،..حرب أل، حرب أل: وفوجئ المشاهدون بمومیاء المزبلة وهي تنتفض من الفزع صارخة
:حراك وعاد األلعبان ألسئلة االستفزازیةعادت الجثة إلى حالتها المتحفیة بال 

..فندم والناس اللي إسرائیل بتطردهم من بیوتهم وتستولى علیها في إطار خطة التهوید لـاطب یا -
:وسارعت المومیاء تقول بارتیاح وكأنها وجدت الحل

دون مـا نجیـب سـیرة لینـا المشـكلة بـدول یا سیدي نبقى نلم لهم شویة فلوس وندیها لهم یشتروا بیها بیوت جدیدة، وكده نبقـى ح-
!دعاة سالم مش دعاة حربالحرب ألن إحنا والحمد هللا

المحـاور المنـاور الفصـیح طـالع یـدافع . ساعة ظهـر الیویـو علـى الشاشـة البیضـاء ومـا أدراك مـا الیویـو؟٢٤بـ تقریًباوبعد كده 
وا خـاطرهم وقطعــوا التــذاكر یــا ولــداه مــن جیــوبهم مــن هنــا لحــد عــن الكوبنهــاجین العــرب اللــي كلفــ» العــین الجامــدة « بمنتهـى الثقــة و 

خابـات اللـي جایـة نتقطة الحكومـة اإلسـرائیلیة فـي االارضـة اإلسـرائیلیة مسـالمعارضة اإلسـرائیلیة فتـروح المعكوبنهاجن عشان یخترقوا 
بقـى حلینـا المشـكلة بـدون مـا نجیـب سـیرة بعد الجایة ومین یعلم مش یمكن یجبوا الفتـى أبـو عمـار رئـیس لعمـوم دولـة إسـرائیل وبكـده ن

.»!«الحرب إلن إحنا والحمد هللا دعاة سالم مش دعاة حرب 
زمــان أول مـا سـرقوا فلسـطین سـلطوا علــى » م القبـة ... تطلـع الـــ« طـب بذمـة النبـي مـش دي حاجـة علــى رأي المثـل الشـعبي 

بقـى اللـي قتلـوهم بحـد هـذا السـیف واللـي خطفـوا أطفـالهم واللـي ومـا تعـدش » معـاداة السـامیة « رقاب العباد سیف بتار مغلف بعبـارة 
ســنوا لنــا ســیف جدیــد ٧٦لســنة ٤٨وبعــدما هضــموا اللــي قضــموه مــن ســنة .. شــهروا بــیهم ولوثــوا ســمعتهم وخلــوا فضــایحهم بجالجــل

.»معادي للسالم یا سالم « مغلف بعبارة 
قـرار أمریكـا بنقـل سـفارتها، تـل أبیـب إلـى قلـب مدینـة القـدس ن تهویـد القـدس الشـریف و وكان بعض الناس الطیبین متصـورین إ

باعتبارها العاصمة األبدیة لدولة إسرائیل هو الحلقـة األخیـرة فـي مسلسـل الهضـم والقضـم الصـیوني وبعـد كـده یبجـي السـالم بـدون مـا 
مفرق الجماعات في هیئـة صـهیوني نجیب سیرة الحرب ألن احنا والحمد هللا دعاة سالم مش دعاة حرب یقوم یطلع لنا هادم اللذات و 

.متعصب یرسم رسولنا العظیم على هیئة خنزیر یدوس بأقدامه األمامیة على القرآن الكریم كتاب اهللا المنزل هدى ورحمة للعالمین
لة وأنا ألني یئست من الساسة والسیاسة أتوجه اآلن بالسؤال البـريء إلـى فضـیلة اإلمـام األكبـر شـیخ الجـامع األزهـر وٕاىـل فضـی

هـل هـذه دعـوة للحـرب أم للسـالم؟ افتنـا یـا .. مفتى الدیار المصریة المـوقر وسـائر علمـاء المسـلمین فـي شـتى أنحـاء الـبالد اإلسـالمیة
.موالنا الجلیل أفادنا وأفادكم اهللا
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وأنا .. حمدین

فـــي ســـائر عمـــوم الحبـــوس والمعـــتقالت والتخاشـــیب ) راه وال أراه أ(ي مـــا بیقولـــوا اإلخـــوة النحـــاة زي الحلـــم البعیـــد العنیـــد وأنـــا ز 
قابلــت حمــدین ) فــي خدمــة الشــعب ( وحجــوزات أقســام الشــرطة رأى شــيء مــن هــذا القبیــل أنشــأته حكومتنــا المضــیافة عشــان یكــون 

.صباحي لكن ما شفتهوش
بتقتــرن یــا إمــا دائًمــاســیرته انــتیاســیین وكمــن أبطــال حوادیــت الزنــازین علــى لســان الرفــاق بمــن فــیهم خصــومه السأحــًداكــان و 

أبـًداا فإننـا ورغـم تعـدد مـرات اعتقالنـا مًعـ.. باإلعجاب من األصدقاء یا إما باالحترام من الخصوم، ویمكن ده هو اللي شـوقني أشـوفه
قالـه عمنــا لـم نجتمـع تحـت سـقف ســجن واحـد مـن سـجون الـرئیس الــدیمقراطي محمـد األنـور حتـى أصـابني تجــاه حمـدین صـباحي مـا 

سـنین سـجون وأنـا عامـل زي المرحومـة وداد حمـدي فـي أفـالم زمـان ١٠وعلـى مـدى ) أحیاًنـاواألذن تعشق قبل العین ( بشارین برد 
.حاشوفه مش حاشوفه.. ماسك وردة الحب الصافي وهات یا تنتیف في ریشها ویا ترى یا هلترى حاشوفه

مة بعدها زالـت دولـة دیمقراطیـة الـرئیس السـادات ذات األنیـاب والمخالـب ولف الزمان لفتة المحتومة وراحت حكومة وجت حكو 
ومـن شـهر فقـط كنـت فـي المسـرح القـومي .. والزنازین واالتهام بالخیانة العظمى وانفراط العقد العقیق والتدحرجت كل حبابة في إتجـاه

لفنانـة العربیـة الكبیـرة نضـال األشـقر فـي شـكل الذي قدمتـه فرقـة ا) طقوس اإلشارات والتحوالت ( لحضور العرض المسرحي الجمیل 
وبمجــرد إطفــاء أنــوار الصــالة ! بــوداع الصــدیق الجمیــل ســعد اهللا ونــوس الــذي رحــل عنــا فــي توقیــت غیــر مناســباحتفالیــة تلیــق فعــالً 

:اإیذانا ببدء العرض فوجئت بشبح لم أتبین مالمحه یقف أمامي هامسً 
.أنا حمدین صباحي.. ك لناصحتك؟ ربنا یخلیإزاي.. منور یا عم أحمد-

:وأخذتني المفاجأة فقلت على الفور
.أنا عایز أشوفك بشدة.. أزیك یا واد یا حمدین.. باحبك قوي.. أنا بحبك یا واد-

وفـي . ویبدو أننا نسـینا أنفسـنا فلـم نلتـق بعـد العـرض. في تحوالت سعد اهللا وٕاشاراته الفاتنة حتى شرفنا بالدموعجمیًعاثم أبحرنا 
احتجاج علـى اعتقـال حمـدین صـابحي مـن قبـل مباحـث أمـن كثر من كلمة أیحمل » الدستور « بوع الماضي صدر عدد جریدة األس

هت صالحیة اتفاقیة فض االشتباك التي أبرمها الـرئیس مبـارك مـع المثقفـین الـوطنین فـي انتتاني؟ ماذا جرى یا هلترى؟ هل !. الدولة
إن طبًعـاأنـا عـن نفسـي شـایف والعـت علـى النظـر .. یمكن أجهزة األمن شایفه غیر كـده؟وال.. أول عهده بالسلطة؟ طب ما نجددها

طبًعـاوده .. النظام الحاكم في مصر بیتعایق بشدة أمام العالم بالهامش الدیمقراطي الذي یسود المناخ السیاسي في مصر المحروسة
ــا اللــي غیرنــا منــاخ العمــل السیاســي فــي مصــر أیــوه مــن حــق الــرئیس مبــارك وحكمــه إنهــم یقولــوا وبالصــوت ال.. مــن حقــه عــالي إحن

.للرئیس مبارك وحكمهاوٕالى هنا وشكرً .. المحروسة من القمع وسیادة الرأي الواحد إلى الحوار ومقارعة الرأي بالرأي
تاحـة لإلفـراج بكـل الوسـائل المجمیًعـاونضـغط جمیًعـانتحـرك اننـالكن یا حلوین الكورة دلوقتي أصحبت في ملعبنا إحنا وعلینـا 

واجهتهم بقرار اتهام صریح ومعلن یحدد جرائمهم مادام الدفاع عـن األرض معن حمدین صباحي وباقي الفالحین المعتقلین أو حتى 
. أصبح جریمة في هذا الزمن المقلومصدر الزرق
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!أنا والخواجة میتران

ا خویـا أحلـى الكـالم علـى ورق بمبـین بمبـي لكـن أعمـل الود ودي إني أغمس الریشة بمیة الـورد واكتـب لـك یـا عزیـزي القـارئ یـ
.إیه؟ على رأي عمنا المتنبي

.تأتي الریاح بما ال تشتهي السفن
كــان تغییــر رئــیس الــوزارة بشــرة خیــر أو الغــرزة األولــى اللــي حیكــر بعــدها الخــیط آلخــر الشــلة وتوتــة توتــة فرغــت الحدوتــة مــثالً 

.تتروق وتتروق وتبقى أحلى عروسةوتطلع الشمس من جدید على مصر المحروسة و 
المســألة محتاجــة قصــیدة فــرح ویــا عشــاق النبــي صــلو علــى جمالــه یقــوم ییجــي الخواجــة میتــران ویــروح خــالع مــن دون انــتوك

ده سرقوا المسلة المصریة وزرعوها في میـدان الكونكـورد عشـان اجدمناسبة ویسرق الكامیرا من هنا یودیها على باریس زي ما سبق وأ
. ألقرع اللي بیتباهى بشعر بنت أختهاوا بیها زي یتباه

ولـو كـانش أتخلـق مـن .. أنا الخواجه میتران ما یقربلیش ال من بیعـد وال مـن قریـب وال أنـا زعـالن علـى موتـه وال أنـا فرحـان فیـه
.یعني مش النظریة.. ش حتفرق معایاانتأصله ماك

أنــا .. تنا وتــذاع الجنــازة مــن بــاریس لــزموید عیشــســعلینــا وتلنكــدهزوهــا فرصــة عشــان یســتمروا فــي ممارســة اانتالنظریــة إنهــم 
كمواطن على نیاتي كنت قریت في صحافتنا القومیة إن حوالي تالتین رئیس دولـة حیشـتركوا فـي جنـازة الفقیـد، وفضـلت مسـتني قـدام 

األخ أبـو عمـار والـرئیس كاسـترو وشـیة الشاشة الصغیرة لغایة ما جت الجنازة أدور كل اللي شفته إن الكامیرا كان مركزة على اثنـین
.خواجات ما أنزل اهللا بهم من سلطان

.وبعد نهایة الجنازة وقف مذیع مصري قال بقین زفرین في الفقید العزیز اللي مغرم صبابة في هوى مصر المحروسة
تركیـزهم علـى الـرئیس الكـوبي هما كانوا مركزین على األخ أبـو عمـار واحنـا عـارفین لیـه، لكـن الغریـب فـي األمـر كـان .. المهم

فیدیل كاسترو؟
!. فیه إیه یا جدعان؟.. الَّ مش دي برضه محتاجة سؤال؟ وا



٧٠

!فیه إیه یا جدعان

.طیب وعبیط وأهبلانتكل سنة و : أوالً 
بـاین لهـا جدیـد مـن قـدیم طـول مـا الجـراد ولـو إن بینـي وبینـك المسـألة مـش .. دا یا سیدي بمناسـبة النتیجـة بتـاع السـنة الجدیـدة

.»قید أنملة « األصفر ده كابس على أنفاسنا ومش عایز یتزحزح 
البقیة في حیاتك وعظم اله أجرك في لیلى مراد عصفورة الكناریا اللي ملت حیاتنا نغم وزقزقة وعلمتنـا أغـزل كـالم الغـزل : ثانًیا

ات وســبابتنا فریســة ألســراب البــوم والحــدادي والغربــان بتــوع اســتفتاءات رأس مشــیت مــن ســكأخیــًراوشــرحت لنــا أجمــل معــاني الحــب و 
سـك زي بني مش حتكبر بقى وتحط عقلـك فـي رایا اانت.. السنة اللي ربنا یبقى یبتلیهم بشوطة تاخد ما تخلى وبعدین تعال هنا بقى

وملطشـة ألحـط خلـق اهللا وعامـل خـدك مـداس كـده شـماتة انـتبقیة خلق اهللا وتشوف مصلحتك فین عشان ربنا یصلح حالك بدل مـا 
!للي یسوى واللي ما یسواش

خابات؟نتإیه یا واد اللي وداك عند صنادیق اال
هبل یابن األهبل اللي حیعملوها حیتان توظیـف األمـوال وتجـار البـودرة ولصـوص البنـوك والمتـاحف والمعابـد خابات إیه یا اانتو 

!وسة إسرائیلوبلطجیة نسوان شارع الهرم وجواسیس المحر 
ة تبـع مجلـس األنــس یدعشـان تجیـب نفـس العصـابة السـرم.. كأدیـك یتمـت عیـال أخـوك وحرقـت زرع جـارك وخربـت دارك بایـد

.اللي فات
» مرفق سكك حدید حكومة مصر « خابات فراحوا مكملین الهم بضحایا حوادث نتأل وماكفاهمش العدد المهول من ضحایا اال

ن القطـورات دي ماشـیة ع الطریـق الزراعـي ولمـا لقیـوا الكدبـة مـش مسـبوكة راح صـادر فرمـان مـن البـاب وكأ.. ولزقوا التهمة للشبورة
!ن هو اللي كان سایق القطورات اللي لبست في بعضطرد مدیر السكة الحدید على أساس إالعالي ب

! نیجي بقى لعبارة الریاضة البدنیة شفت اللي حصل للمصرین في السعودیة
ت مش ح تعطل لما كل واحـد أصالً لولس اللي حصل م الحكام العرب دول برضه عالم جعانة في بالدها والمو أنا مایهمنیش ا

فیهم یعكم له عكمة یعدي بیها الفلنكات ویترسم في بلدهم مش احسـن مـن الیهـود وال األمریكـان وعلـى رأي المثـل أن كـان جـارك فـي 
.یكفیك شره.. إن ما جاك منه.. خیر أفرح له

خــدین ع الهــزایم وماعنــدهمش أي دى عــالم جلــدها تخــین ووا.. یهمنیش هزیمــة األهلــي أو الزمالــك أو حتــى المنتخــببرضــه مــا
.وا یرجعوا آخر شبرقةدام بیأبجو ویضیعلم مبروب

ؤم الدور والباقي یا ولداه على والد مصر المتغربین ورا لقمة العیش وشاربین المركاسات في كاسات وبیعانوا من غربة الدار ول
انـتدول عالم یابـا آخـر انجـازاتهم ك.. لو الجار ده تافه وعدیم المفهومیة وما فیش في حیاته أي شيء یفتخر بیهخصوًصا.. الجار

.غزوة بدر والجون اللي جابوه في بلجیكا ودفعوا تمنة ملیون دوالر
صاراتهم على المصریین اللي كـان آخـر انتویضیفوا المجد ده لصفحة » عقدتهم التاریخیة « شوف بقى لما یغلبوا بطل مصر 

وه الطیـب المصـري علـى بـسطورها المجیدة االعتداء التربوي مـن نـاظر المدرسـة السـعودیة اللـي افـتض بكـارة الطفـل المصـري وجلـد أ
الخـرق « ع وهـي أن السـعودیین اخواننـا ومـا فـیش داعـي لتوسـیجـًداقارعة الطریق واتفضلوا حكامنا المیامین بلفت نظرنا لعبارة مهمة 

«!
مش دا برضه سؤال فني؟ ! تن دول عشان یعكننوا على المصریین برا وجوامین اللي بعت الكبا

.وال فیه إیه یا جدعان
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بالنتنأهالً 

ا نـاس یـا حبـة عینـي حاسـین وفیهـ! من بابهـا لمحرابهـاغربها وجه عالیها واطیها واتبلبلتیا خویا الدنیا مالها ساح شرقها على
سـبحان .. قال لك كانوا مراهنین على حمار وطلـع بغـل.. ودولتهم للزوال وعزهم على وشك الرحیلانتوساعتهم بانتإن نهایتهم ح

ا قمــح وا یعنــي شــحنتوهانتــمــا یطلــع زي مــا یطلــع دي األرزاق بیــدي اهللا واألعمــار بیــدي اهللا وال یاخــد الــروح إال اللــي خالقهــا وال .. اهللا
وجت ملح؟

:قالك یا سیدي والكالم على لسان كبیر حكام بني قحطان
خابــات نتز فــي االني عــین بــس كــان یــنجح المحــروس بیریــودا كــان لــي فــین ومتخبــي یــا نــاس؟ یــا ریــتهم كــانوا خــدوا مــن عیــو -

وكان . قلبه كبیر ومتساهلنوكا.. كان جدع زین.. اهللا یرحمه ویحسن إلیه ویبشبش الطوبة اللي تحت رأسه. األفروٕاسرائیلیة
وكــل واحــد مننــا بــدأ یــدلع نفســه . الْحــالمســائل حتبتــدي تــریح وتسأســأ وتــروق وتِ انــتوك.. ماغــه ودماغنــا جنــب دماغــهمكبــر د

ر فــي حریــر ومرشــوش بمــاء الــورد توســتراد مفــروش حریــكــان بینــا وبــین الكعبــة الجدیــدة أو ویهــرول فــي الطریــق اللــي یعجبــه و 
بطـل الحـرب والسـالم وقـاهر األطفـال واألشـجار علـى .. ب الـذكر والفكـر شـمعون بیریـز الراجـل التمـامطیولنا خصیًصاأهأنش

.أرض لبنان العزیز وقائد معركة قانا المجیدة اللي خلع إذ فجأتن وسابنا ع الحدیدة
طب مین اللي جاي یا والد؟

:قال لك والكالم مازال على لسان كبیر حكام بني قحطان
اللـي جـاي راجـل شـرز وقـتم ومـا یعــرفش أبـوه وجـاي مـن هنـاك علـى هنـا عـدل عشـان یاخـد بتــار .. للـي جـايآه یـا خـوفي م ا-

فــي خلقتــه عجنــة فــي –ملیــز –حــاري قــراري لبســه واحــدة تالمجحــوم أخــوه اللــي كــان ســبق وهلــك علــى إیــد واد فلســطیني ان
آدم واللي سماه نـتن مـا خابشـي ویقـال والعهـدة علـى یعني أجارك اهللا عبارة عن زكیة رزالة في هیئة بني .. زعطلونه وجاكتته

ْص خْ طـب إحنـا بقـى نـروح فـین ونیجـي منـین مـع َصـ–یـا معفـن –الراوي إنهم لماكانوا بیدلعواه وهو صـغیر كـانوا بیقولـوا لـه 
ه اللـي هـو ذات نفسـإذا كـان الراجـل الكبیـر . تـرد علیـهك یروح لبعیـد وتتصـور إن لـه كبیـر یواوعى دماغ! من هاذوها النوعیة
یبقى إحنا حیسمونا إیه؟ وحیعملوا فینا إیه؟–الولد المطیع –كلنا عیش وكافیار بیقولوا علیه فاتح قصورنا ومأ

تلیكــوا بفضــیحة ال بیمــا تفضــحوناش ربنــا بحــق جــاه النبــي اطمئنمــوا واثبتــوا شــویة .. توضــیح بســیط إلــى حكــام بنــي قحطــان-
.عالبال وال ع الخاطر

.خایفین منه ده یبقى رئیس حزب اللیكود اللي عمل اتفاقیات كامب دیفید مع الرئیس الساداتواانتاللي : أوالً 
في لبنـان ولسـه إدیـه مانشـفتش مـن دم األطفـال –عنقاید الغضب –وا علیه ده یبقى مهندس وقائد جریمة وا بتبكانتاللي : ثانًیا
.واألشجار

إن اللـــي : والســـبب الثـــاني. إن الكلـــب مـــا بیعضـــش فـــي ودن أخـــوه: ولالســـبب األ.. مـــش حیعملـــوا فیكـــو حاجـــة لســـببین: ثالثًـــا
.حیتعمل فیكو ده من صمیم اختصاص الشعوب القحطانیة وربنا یحیینا ونشوفه بعنینا

.وبعدین ماتبقوش تتعشموا قوي كده في شخص مصیره للزوال وعلى رأي المثل السایر
قال له یا جحا خش الزریبة نقى لك كلب

:قال له
كالب والد كالبكلهم-
.بالنتنأهالً و 
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محمد فارح عیدید.. اوداعً 

وفي نهایة الشوط ترجل الفارس النبیل عن جواده مرفـوع الهامـة موفـور الكرامـة بعـد حیـاة حافلـة بالبطولـة والتضـحیات .. أخیًراو 
:علشان ینطبق علیه قول الشاعر

.فإما حیاة تسر الصدیق
وٕاما ممات

دایكید الع
والغریب في األمر إن شائعة موت الجنرال محمد فارح عیدید ترددت مرات وكان مصدرها رادیو لندن وصـوت أمریكـا وصـوت 

!الكیان الصهیوني من أورشلیم القدس
ن یعیسمعت الخبر من نفس المصادر دي والحظت الشماتة من طریقة صیاغة الخبر ومن طریقة أداء المذ٣/٨/١٩٩٦ویوم 

ي یســتوظف عنــد أعــداء وطنــه وأمتــه یبقــى بــاع نفســه واللــي یبیــع نفســه مــش لــلكــن أكــل العــیش مــر زي مــا بیقولــوا وال! مــع أنهــم عــرب
.ممكن یشتري حد وال حول وال قوة إال باهللا

كـانوا .. لكـن أنـا حـددت هویتـه وتوجهاتـه مـن خـالل إعالمنـا المحتـرم.. أنا عن نفسي ما اعرفش الراجـل ده بیمثـل إیـه بالضـبط
لسادة األمریكـان مـا یعترفـوا بزعامتـه وحجمـه فـي الحركـة الوطنیـة الصـومالیة بقولـوا علیـه فـي تلیفزیـون وصـحافة مصـر الجنـرال قبل ا

الهــارب أو الفــار فــارح عیدیــد، وبعــد الغــزو األمریكــي للصــومال الــي تمخــض عــن علقــة مخبــرین كلوهــا األمریكــان علــى إیــد شــعب 
!التجمع الوطني الصوماليالصومال الجعان بدأوا یقولون عنه زعیم

تي الحمیمـة ولقیـت نفسـي تمامـاوفجأة لقیت قلبـي بیـدق بشـدة كـل مـا سـمع امسـه أو أقـرأ خبـرا عنـه وفجـأة دخـل الراجـل دائـرة اه
ا بـــأني مـــا اعـــرفش هـــو بیحـــارب مـــین؟ وتحولـــت المســـألة إلـــى انحیـــاز لهـــذا القائـــد واالنحیـــاز نـــوع مـــن صـــاراته علًمـــانتباترقـــب أخبـــار 

بینمـا غیـره .. وأشهد أن الفارس الشجاع محمد فارح عیدید لم یخذلني حتى وهو بیموت ألنه مات فـي معركـة وسـط جنـوده.. المراهنة
مـن ألـف فـي المیـة فـي ٩٩و ٩٩٩ة االلكترونیة والدوائر التلیفزیونیة من شعب بیدعي إنـه اختـاره بنسـبة ز مستخبي في حراسة األجه

.فازعم ما شئتوٕاذا لم تستحِ ! خابات حرة نزیهةانت
ترحــل عــن هــذا العــالم البلیــد الخصــي انــتاســمح لــي أن أنحنــي لــك و . أیهــا الفــارس النبیــل والشــهید العظــیم محمــد فــارح عیدیــد

لكـن ٩٩و ٩٩٩وحییجـي الزمـان ویـروح وحتـزول دول ویسـقط حكـام الــ .. لتنضم إلـى رفاقـك شـهداء الحـق والعـدل فـي موكـب جلیـل
.مثل أعلى ودرس لكن المظلومین والغاضبین على هذا العالم الكذاباسمك وكفاحك حیبقى نموذج و 

.محمد فارح عیدید.. اوداعً 
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؟؟؟

قالك وروح یا زمان وتعالى یا زمـان قامـت راحـت نـاس وجـت نـاس، وزي مـا تقـول كـده اخـتلط الحابـل بالنابـل وحصـلت غوشـرة 
!شمال والفوقاني تحتاني ولخبطت كله على كلهتاریخیة عملت شبورة جابت الیمین
یتجمعـوا بعـد التشـات ویـتلم الشـامي علـى المغربـي وتتوحـد كلمـتهم ألول مـرة » النفطجیة اشـتكوا « یقوم یشاء السمیع العلیم إن 

أو المـوت الـزؤام ویقـرروا بمنتهـى الحـزم والحسـم القضـاء التـام » بـس قـدم المشـیئة « في العصر البالستیك ویمكن آلخـر مـرة برضـه 
ومنتشـر بصـورة وبائیـة فـي كـل خـرم ولـك شـق علـى » رجس من عمل الشیطان فـاجتنبوه « على الفن المصري اللي هو في األصل 

.مساحة الوطن من المحیط للخلیج ومن الخلیج للمحیط
ع لـك الـنجم الفنطجـي یلمـ. األول العبونا رسمي فقى كل یـوم یدشـنوا مطـرب جدیـد أو ممثـل جدیـد أو مخـرج جدیـد لعـل وعسـى

.یومین ثالثة وفجأة ینزل على جدور رقبته في بؤرة النسیان اللي مالهاش قرار
واللي طینها ونیلها بستین نیلة الشعب العربي ابن ستین في سبعین الـي متأبـد لـك یـا خویـا فـي الفـن المصـري وبیعشـق العامیـة 

!!جمال حمدان لمصر أو إبراهیم باشا لحروب فرنساالمصریة عشق قیس للیلى أو عنتر لعبلة أو حسن لنعمیة أو 
فكــان ال بــد ومــن كــل بــد كســر شــوكة المصــریین والد الكلــب اللــي مــش محــوق فــیهم الفقــر وال جــوع وال عطــش وال انفتــاح وال 

الخیانــة ا لصــالح الفــن المصــري یبقــى مفــیش حــل غیــري نتیجتــه محســومة مقــدمً مســالر ومــا دام المنافســة الشــریفة واللعــب !.. دیــاولوا
والضرب تحت الحـزام وأهـي المصـارى تبـع الـنفط متلتلـة فـي بنـوك الصـهاینة المنتشـرة فـي كافـة أرجـاء المعمـورة، سـحبوا شـویة فلـوس 

.. یهم بـاب الـنفسلـنا عیدئ والؤیم صیمغـ وقالك كـده یبقـى سـواشتروا بیهم الهوا عن طریق الشیمؤیمئ والصیم صیم ضوا والطیم طیم
برضه قرر مشایخ القبائل اللجـوء لألسـلوب األمریكـي الیهـودي األجهزة المعقدة دي علشان تشتغل یلزمها مصریینإن وفجأة یكتشفوا

.اللي هو لم البضاعة من السوق وجمدها في الثالجة أو حتى من النوع العشوائي
رى مــن بوابــة المتــولي یقیــین فــي مصــر المحروســة هیاخــدوها جــقن المطــربین الحیبقــى خلــص أو إواتصــوروا إن الموضــوع كــده

ا للمغفـرة والریـاالت والـدینارات والـدراهم والـدوالرات وكـل واحـد هـایحط سـداده فـي لبوابات عواصم الـنفط والبالسـتیك وهنـاك یركعـوا طلًبـ
!بقة ویخرس إلى األبد

.»نا أصل احنا یا والد مصر عیانین بالغُ « محصلش 
ا بالدشــادیش علــى مســارح شــارع الهــرم ورفعــوا ثمــن التــذكرة یــك یــا خو وهجمولــ،المســرح المصــري.. قالــك نخــش مــن حتــة تانیــة

للشيء الفالني واضطر المـواطن المصـري الغلبـان إنـه یسـیب لهـم كرسـیه فـي المسـرح لحـین میسـرة مافضـلش إال السـینما والتلیفزیـون 
بـدل تخشـینه « ممثلین مـن عنـدهم دخبد تاینتجوها، یعني إنك الزم والوا مشكلة التلیفزیون بفرض أنفسهم على المسلسالت اللي بحلُّ 
صـیبة شـوف جنـون المـال بیعمـل إیـه؟ والم! لت السـینما قالـك تشـتروهاْضـفبقوا یطعلوا على الشاشة أشبه بالـدمامل والبقـع الجلدیـة فِ » 

!!حتى التاریخ.. كل شيء أي شيءإنه لقیوا في مصر ناس یبیعوا
شفتوها یا والد؟ .. وشهرتها عبلة كامل» فاطنة « یورة مصریة اسمها الحاجة وفجأة تطلع الشمس من قلب النیل على هیئة سن

تریز وفردوس محمد وماري منیب وفاطمة رشدي وسهیر القلعاوي وهدى شـعراوي وصـفیة زغلـول وأم كلثـوم انتعبلة بنت إیزیس وس
تزوقوا ویتروقوا ویزفـوا نفسـهم عـرایس ألجمـل عـریس وأفضل أعد من هنا لبكره والقائمة ماتنتهیش دول بنات النیل یا ولد اللي كانوا بی

والجمال في الوقت الي كان بدو الدشادیش المیه الزالل، الحب والحب والخیربعلشان یفیض على كل المصریین بل على كل الدنیا 
!لفین؟عایزین تدخلوا بنات النیل في الحریم بالجملة یا جهلة یا متخ! بیدفنوا بناتهم أحیاء وینتهكوهم أموات

:ما عشتم وال كنتم ویا بت یا عبلة یا بنت عم كامل أدینا كمان وكمان فن وحب وجمال وقولي للنفطجیة بالصوت العالي
!.ن مصر؟مین اللي یقدر یقتل ف
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التواریخ.. بـأهالً یا 

!فالن ده حظه في رجلیه–ماشیه معاه حالوه –لي لالتعبیر الشعبي البلیغ بیقول عن اإلنسان ا
هي بالفعـل خرجتنـي مـن حالـة مـش عـارف .. بس مش لدرجة حالوة–مشیت معایا –جریدة الدستور تْ رِ وأنا من یوم ما صدَ 

!لها وصف
ة وكـان بعـد كـل سـبق یجریـه یوصـل خـط ي فـي وسـط مجموعـة مـن الجیـاد األصـیلأنا كنت أشبه بحصان جامح سـبق لـه الجـر 

وفجـأة وقفـت المشـاویر واتبعتـرت صـحبة السـبق وضـاعت معـالم المضـمار .. ه وصـحبته وجـاهز للمشـوار الجدیـدالنهایة سعید بمشـوار 
وكأنهـا بتنصـب مضـمار » الدستور « وفجأة صدرت .. واتحاصر الحصان الجامح بالحیرة والجموح وغیاب الصحبة وتوهان الطریق

یـن مـا اتفرجـت شـباب زي قطـف الـورد صـحة وحیویـة وصحصـحة ز یـا وبسـم اهللا مـا شـاء اهللا.. سبق جدید وكان الزم اتفرج واتفرجت
واللــي خلــى الفرحــة فــرحتین إن الجیــاد ! وكأنــك یــا مصــر یــا محروســة مــا بتتعبــیش م الــوالدة.. فكرونــي بالــذي مضــى... فــي العقــل

ت في السبق وأنـا كنـت واحـد األصلیة العتاقي اللي انقطعت بیها المشاویر طلعت من البیات الشتوي ونزلت المضمار الجدید واندمج
.بالمشاویرأهالً منهم ویا 

مـن فـات قدیمـه تـاه –شـعارها –تـواریخ أسـبوعیة تهـتم بأخبـار وتـواریخ الزمـان ... فاجـأني بــ» الدسـتور « للي فات من العدد ا
.جریدة داخل الجریدة بیحررها صالح عیسى–ومن توقف عنده ضاع 

شان یكمل تعلیمه فـي مصـر أم الـدنیا واسـتطاع لقاهرة من أنهي مصیبة عف ع اوصالح عیسى فالح مصري ما تعرفش اتحد
وأنـا لغایـة –! بكالوریوس خدمـة اجتماعیـة–بدأب الفالح المصري ودهائه أن یحقق حلم أهله فیه وخد لهم الشهادة الكبیرة اللي هي 

نــد اهللا إن اللـي بیاخــد الشــهادة دي یـا إمــا بیشــتغل فــي وقتنـا هــذا مــا أعـرفش یعنــي إیــه بكـالویوس خدمــة اجتماعیــة وبیتهیـألي والعلــم ع
درسـش تجـارة وٕاال إن صـالح عیسـى مـافحـة دودة القطـن ویمكـن مـن حسـن حظنـاالتمریض یا إما بیروح الثقافـة الجماهیریـة تبـع مكا

نـا اللـي سـعدني وا.. لنـادر المثـاا سیاسیً ا ومناضالً خً ا ومؤر وكان زمانه دكتور وكنا خسرنا كاتبً مثالً أو طب "مانبیزنس "كان زمانه 
مزاملتــه بالنســبة لــي رحلــة إنســانیة وثقافیــة بالغــة انــتزمــاني وزاملــت صــالح عیســى فــي ســجون الرئیســین عبــد الناصــر والســادات وك

.المتعة والجمال
ت ا بانضــمام صــالح عیســى لمضــمار الســبق علــى صــفحاا وأســعد النــاس حًظــوعشــان كــده أنــا بــاعتبر نفســي أشــد النــاس فرًحــ

أیـوه یـا عـم ماشـیه معــاكوا -» الدسـتور « وبـاقول لنفسـي ولقـراء –مشـیت معایـا حــالوة –الدسـتور ودلـوقتي بـس أقـر واعتـرف بأنهـا 
.وجتنا نیلة في حظنا الهباب–حظكوا في عنیكو –آخر حالوة و 
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!نهائي.. شهاب الجمیل إفراج

یف الحمام وعاشق البحر والمواویل ومصر من یومها صـبحت دنشـواي، تشـرب عكـار النیـل وتطـرح من یوم ما شنقوا زهران ول
العشاق والمواویل والحنة واألحالم أتاري مصـر دي یـا جـدع واحـدة فالحـة بنـت كلـب عنیـدة وكـل مـا تنقهـر تحبـل وتتـوحم فـي عشـاق 

.ر كمانكمان یا مص.. ظازهم الغناوي والزمن یقول اهللانتالمحاسن وتغزل في 
اع والـورد البلـدي والقرنفـل والتمـر حنــة نعنـوكـان شـهاب الجمیـل مـن ضـمن طرحـة القهـر، عـود أخضــراني ممـدوح فـي صـحبة ال

ولمـا دخلـوا علـیهم . وعطرت أرضك وسماكي یا مصر بالكلمة العفیة واللحن الصبي١٩٧٢سنة –إذ فجأتن –واللي زهرت ونورت 
الكـل فـي واحـد یحـاولوا .. مین بـال زاد وال نـوم وال راحـة بـال لقیـوهم مشـبكین إدیهـم ودایبـینعسكر السلطان حرم الجامعة وهمـا معتصـ

..سألوهمیحاولوا یراضوهم ما بیتراضوش وأخیًرا..ما بیتكلموش.. یكلموهم
طب امسكوا إیه؟-

ردوا في نفس واحد
اسمنا مصر -

الحلبـة والمغـات ویـزوق األبریـق یولـع الشـمع ویـرش ملـح وطارت األخبار لموالنا السلطان ساكن القصر العاجي وبدل مـا یعقـد
.یشم النسیم.. السبوع صابه الفزع وانجزع ودوغري أصدر الفرمان الهمایوني بالقبض ع الزهور وحبس كل اللي ممكن یقدر

ي عنبـر وكان شهاب سعد معانا في معتقل القلعة الرهیـب وكـان شـهاب سـعد معانـا فـي عنبـر ج یسـجن القنـاطر وكـان معانـا فـ
ابتســامة انــتك.. التجربــة البشــع فــي لیمــان طــره طفــل ســاحر البــراءة یفكــرك بجیفــارا والحســین وزهــران وســلیمان خــاطر والســید المســیح

.الرضا على وجهه الجمیل بتشیع األمان في زنازین القلعة وعنبر ج في القناطر وعنبر التجربة في لیمان طرة
أول مـا تقـابلهم .. عنـین شـهاب أفصـح مـا فیـهانـتكـان بیـتكلم بعنیـه وك.. طویلـةعمري ما سمعت صوته رغـم عشـرة السـجن ال

.تسمع من كل عین غنوة فرح لبكرة اللي جاي أكید وشایل في حضنه القمح والعدل وفساتین البنات وبالونات العید
واللي سافر، هنـا شـال العشـق اللي فضل هنا غرق لشوشته في الغربة وعشق الناس والطین.. ت األیام واتفرقوا المساجینودار 

.خلق اهللا.. والمعشوقة جواه ومشي بیهم بالد اهللا
مــا خــرجتش مــن أصــالً لكــن األرواح مــا افتــرقتش ألنهــا .. وهــا ومرهــا وٕاحنــا مابنتقــابلش باألجســادلســنین طویلــة فاتــت علینــا بح

!سجن الوطن
:وقال لي–بة حادي الحلم والصح–ومن كام یوم كلمني الصدیق المهندس كمال خلیل 

والتقریــر الطبــي الصــادر عــن وحــدة الــدكتور شــریف مختــار بمستشــفى قصــر العینــي بیوصــي ! شــهاب ســعد مــریض بالقلــب-
.بضرورة وسرعة السفر إلى لندن إلجراء الجراحة الالزمة لبقاء شهاب على قید الحیاة

!ناب وتحتاج للجراحة والسفر زیِّ ما قدرتش استوعب إن الزهور بتعیا بالقل.. نزل على الخبر بالصمت والحیرة
..وكمل كمال خلیل

ودول مـش للبیـع والزم نتحـرك بسـرعة .. عارف إن شهاب ال یملك مـن دنیـاه إال زوجتـه وطفلتـین فـي عمـر الزهـورطبًعاانت-
دستور ال« وكان الحل من وجهة نظري إننا ننظم حملة تبرعات یشاركوا فیها كل المصریین من خالل جریدة .. عشان نلحقه

عشان نعالج القلب اللي أضناه السفر في عشق الفالحة بنـت الكلـب العنیـدة اللـي كـل مـا بنتقهـر تحبـل وتتـوحم فـي عشـاق » 
.كما یا مصر كمان.. ظارهم الغناوي والزمن یقول اهللانتالمحاسن وتتغزل في 

.. خـالص.. یا میت خسارة یـا والد–لقیت النعي الحزین–صفحات الوفیات –وتاني یوم بافتح أصدق صفحة في الجریدة -
.لكن مش كان لسه بدري.. الموت علینا حقصحیح.. شهاب سعد خد إفراج نهائي من سجن العشق والوطن
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عن الظاهر الكاظمیة

انتحیث ك١٩٧٣سنة أكتوبر٨سب صار التي أهلت على الدنیا بطلعتها المیمونة في التوقیت المنانتابنتي الجمیلة نوارة اال
علــى قــوى البشــر صــار حققتــه فــي تاریخهــا الحــدیثانتمصــر المحروســة تســطر فــي كتــاب التــاریخ صــفحة ذهبیــة عــن أمجــد وأعظــم 

.والعدوان وتطردهم طردة الكالب الضالة وتطهر منهم تراب سیناء المقدس
وخراط البنـات خرطهـا وبتشـتغل –قسم إنجلیزي –لیسانس أداب البنت دلوقتي كبرت بسم اهللا ما شاء اهللا وخدت عقبال أملتك
صار ضـمن عشـرات اآلالف مـن بنـات مصـر غرقانـة نتنوارة اال. دلوقتي في قناة المعلومات واهللا یرحم أبوها اللي یا دوبه بیفك الخط

ب فــي عبــي كــأب رجعــي ومتســلط لشوشــتها فــي اإلعجــاب بــالمطرب العراقــي كــاظم الســاهر ومــن كتــر مــا بتكلمنــي عنــه بــدأ الفــار یلعــ
فقلت في عقل بالي أشوف سي كاظم ده وتوكلت على الحـي الـذي ال یمـوت ونشـنت علـى میعـاد حفلـة لیـالي التلیفزیـون ورحـت فـاتح 

لـه كـم هائـل هـو مـن النـوع اللـي ربنـا صـارف أوالً .. ظم الساهر وسـمعته كمـانویمكن آلخر مرة في حیاتي وشفت كاالتلیفزیون ألول 
ضـور والقبــول وملـك الملـوك إذا وهــب ال تسـألن عـن الســبب أمـا عـن صــوته فهـو صـوت ســلیم وحسـاس لكـن مــا هـواش نــاظم مـن الح

الغزالــي وال محمــد قنــدیل وال ودیــع الصــافي لكنــه یتمیــز عــن كــل هــؤالء بحســن اختیــاره ألغانیــه مــن حیــث الكلمــة واللحــن البســیط ولقــد 
ا الراحــل عبــد الحلــیم حــافظ وحــین غنــي نــمطربتلقائًیــاالكبیــر نــزار قبــاني فتــذكرت اســتمعت منــه لقصــیدتین جمیلتــین للشــاعر العربــي 

باللهجة العراقیة المخففة وصلتني معانیه وكأنها مصاغة بالعامیة المصـریة ولعـل المصـدر الرئیسـي لتعـاطف بنـات مصـر مـع كـاظم 
مانـه فـي قلـوب العــذارى افظ الـذي عـاش ســلطان ز السـاهر هـو االنكسـار البـادي علــى مالحمـه والـذي یـذكرك بـالمرحوم عبــد الحلـیم حـ

.. ابكو ابكـوا یـا بنـات–ا باآلهات الحارة الصادرة عن قلوب ملتاعة على أكتافهم ومشیعً ن ودع الدنیا خرج منها محموالً یحوالثیبات و 
التسـجیل بهـا وقاعـات بیـه فـي قلـوب عـذاراى مصـر واسـتدیوهاتأهـالً أطال اهللا في عمـر كـاظم السـاهر و –اللي علمكو الحب مات 

االحتفــاالت الرســمیة وقنــوات التلیفزیــون المصــري كــأي فنــان عربــي موهــوب ومــن حســن حــظ الفنــانین العــرب األشــقاء الــذین اختــاروا 
ا ال یعـرف التعصـب وال القبلیـة واسـألوا أرواح اسـمهان ا فنًیـلنشاطاتهم أن الشـعب المصـري العظـیم یملـك حًسـامصر المحروسة مركزً 

: ألطرش كیف احتوتهم قلوب المصریین في ظل وجود الملكـین أم كلثـوم وعبـد الوهـاب، نصـیحة أخیـرة أسـدیها لكـاظم السـاهروفرید ا
.ألننا شعب یعشق التجدید مع أطیب التمنیات بدوام النجاحدائًماإذا أردت أن تحتفظ بحب المصریین فعلیك بالجدید والجدید 
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ريسید الكو 

في لقائه بالقیادات الثقافیة الرسمیة من افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب أضاف الـرئیس مبـارك عبـارة جدیـدة علـى قـاموس 
فحــین توجــه إلیــه األســتاذ عبــد العــال الحمامصــي بالســؤال ! خصوًصــاوفــي الــوطن العربــي عموًمــاالحكــام السیاســي فــي العــالم الثالــث 

بمعنى هل من حق كـل المصـریین أن یختلفـوا مـع الحـاكم دون أن تبـتلعهم أحشـاء الزنـازین أو . بالمثقفینعالقة السلطة السرمید عن
تاني؟–تحاصرهم اتهامات كتبة السلطان بالخیانة والعمالة أو یضیق علیهم في أرزاقهم 

ارة لیســت شــهادة لكتــاب وبــدیهي أن هــذه العبــ.. أقــالم وطنیــة–كــل األقــالم التــي تكتــب فــي مصــر : رئــیس مصــر قــائالً باأجــ
مصـر المحروســة ألن شــهادة الوطنیـة ال تســتخرج مــن مكاتـب الســجل المــدني ولكنهــا شـهادة ملزمــة لكــل مؤسسـات الدولــة إلــى جانــب 

ة صـحیهـذه العبـارة بدایـة حقیقیـة لعالقـة انـتوٕاذا ك. كونها میدالیة علقها الرئیس على صدر النظام الملـيء بـالثقوب والطفـح الجلـدي
وكده نبقى بالفعل على مشارف مرحلة جدیدة من العمل الوطني تتضافر فیها كـل الجهـود إلنقـاذ . ا وكرامةلطة والمثقفین فحبً بین الس

.. ما یمكـن إنقـاذه والتصـدي الحقیقـي لغـول الفسـاد الـذي أكـل األخضـر والیـابس وأصـاب النـاس بالیـأس واالكتئـاب والضـعف الجنسـي
عشـان نتعـرف مـع بعـض علـى اإلرهـابي –تـاني برضـه –إلـى الـوراء بد الرجوع قلـیالً لن كن الشيء بالشيء یذكر فضروري وموأل

نج ثم جاء إلى القاهرة لقلب نظـام الحكـم بـالقوة المسـلحة ولكـن عـین األمـن ت الخاصة في بیونج یاالكوري الخطیر اللي تلقى التدریبا
من أخطر ستة على أحًداعالوة على ذلك اعتبره الرئیس السادات و الساهرة تمكنت، رصده وضبطه وبحوزته القنبلة اللي فیها السر و 

نظامه فأصدر قراره بالعفو عن جمیع الطلبة المعتقلین واإلبقاء في السجن على الخمسة المندسـین ومعهـم اإلرهـابي الكـوري المـذكور 
–الشـیخ إمـام –سـین محمـد حسـین ح–مهدي الحسـیني –جالل الجمیعي –القلة المندسة ال تزید على خمسة عناصر هم انتوك

فیكـو حـد بیعـرف : وأنا فاكر الشاویش جمال، شـاویش الـدور فـي سـجن االسـتئناف اللـي قابلنـا أول مـا وصـلنا وسـألنا–أحم فؤاد نجم 
أنـا –ضـحك الشـویش بفخـر وقـال وكأنـه بـیكلم نفسـه –كلنـا بنعـرف كـوري یـا شـویش –قـال لـه جـالل الجمیعـي -كوري یـا أفندیـة؟ 

ا ا لدرجــة إنــه مــوفــي زنزانــة منفــردة لقینــا اإلرهــابي المزعــوم عبــارة عــن شــاب نــوبي متخلــف عقلًیــ-؟ إزايأمــال شــیوعیة .. ت كــدهقلــ
ل حكایتــه إن أبــوه الســفرجي فــي فنــدق ســمیرامیس أصــیب بالشــلل وأراد رئــیس الســفرجیة مســاعدته یعــرفش غیــر إن اســمه ســید وأصــ

الشــرطة تطــارد انــتفـي ســمیرامیس وأثنــاء سـیر ســید مــع أحــد أقربائـه فــي میــدان التحریـر كفطلـب منــه إرســال ابنـه ســید للعمــل مكانــه 
وه إلى قسـم قصـر النیـل وأمـام الضـابط شـاف أخونـا سـید ادالطلبة المتظاهرین فما كان من قریبه إال أن خلع وسابه فقبضوا علیه واقت

لــه بیهــا قضــیة علــى مقاســه ومــا لمــإدهالــه وعوفعــالً ! يدي بتــاعتي إدیهــال–زجاجــة مولوتــوف فمــن بــاب االســتعباط قــال للضــابط 
والطریـف فـي ! نعرفش بقى مـین اللـي كتـب السـیناریو المحبـوك اللـي صـدقه الـرئیس السـادات واتكلـم عنـه فـي خطـاب عـام إلـى األمـة

قــى حصــل لحظــة ســید الكــوري واألطــرف بأحیاًنــاالموضــوع إن كــل الســجن ضــباط وســجانة ومســاجین كــانوا مســمیینه ســید اإلرهــابي و 
اإلفــراج فقــد فوجئنــا بســید الكــوري یبكــي بشــدة ویــرفض مغــادرة الزنزانــة وباالستفســار مــن ســیادته تبــین إنــه عــایز یاخــد بطانیــة الســجن 

ما حدش عبـیط فـي صحیح.. بقى هو ده اللي بتقولوا علیه عبیط؟ دا عایز یسرق الحكومة: وضحك الشاویش جمال وقال لنا! معاه
.البلد دي یا والد
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!فین التالمذة یا عم حمزة؟. سؤال

وكــان الجــرح لســه بدمــه ودم الشــهید لســه ســخن وعســكر الیهــود بیســتحموا ٧٢وأوائــل ســنة ٧١فــي آواخــر ســنة تقریًبــاإحنــا كنــا 
شـارع الهـرم كـان .. بـالكالم الفـارغ ده؟ فشـرمتـأثرةانتك إن القاهرة كلَ دْ وِ دْ واوعى الشیطان یوَ .. لبطوا في میة الكنال عیني عینیكبوی

شـــغال بكفـــاءة عالیـــة والعربـــان كـــانوا قـــایمین نـــایمیین عنـــدنا وعـــاملین الســـكة قیاســـة مـــن المهندســـین لشـــارع الهـــرم ومـــن شـــارع الهـــرم 
تهجیـر وتشــبثت لدرجـة أن الشــرذمة الضـالة اللـي رفضـت ال–السـح الـدح امبـو –للمهندسـین وعدویـة بیغنـي والنـاس كلهـا بتغنــي وراه 

!شوف الحقد یا جدع–! القاهرة الشقیقة–باألرض في مدن القناة كانوا مسمین القاهرة 
وفجــأة حصــلت الموقعــة الرهیبــة علــى أرض ســتاد القــاهرة المعظــم قــال لــك هجــم الفتــى مــروان الشــهیر بالكنافــاني ســبع اللیــالي 

ل خلــف الخطــوط األهلیــة د ظبطــه متســلعــب–ملــك الــنص –رته وحــارس األهلــي المنیــع علــى العــدو الزمالكــاوي فــاروق جعفــر وشــه
هـي انـتودي ك. نْ ِلـراح الحكـم مصـفر وحاسـبها بِ –ا علیـه مغشیً –وز في وشه زلزل حیطان صداغه ورماه ع األرض وضربه بالج

. نحـاء مصـر المنكوسـةشـرت منهـا إلـى سـائر المـدن والدسـاكر فـي شـتى أانتالشرارة اللي اشتعلت نار الحرب األهلیة فـي المـدرجات و 
إن األخـوة الصـحفجیة تبــع الدولـة مـا كــانش عنـدهم حاجـة یقولوهــا هـا واطیهــا واللـي زاد الطینـة بلَّــهوكـان فاضـل لهـا تكــة وتجیـب عالی

بفیـه راحـو قافشـین فیـه بإیـدیهم وسـنانهم زي العـدوة اللـي اشـتهت نایبـة أو عـدم المؤاخـذة الكلـاللناس فمـا صـدقوا لقیـوا موضـوع یرغـو 
-هـل هـي بلـن وال مـا بلـنش؟ –اللي مسك عضمة وأصبح السـؤال الفلسـفي المطـروح بشـدة علـى المـواطن المصـري المهـزوم الـدایخ 

.وتاهت عیشه في سوق الغزل
د تــالت ســنین عجــاف قضــیناهم فــي زنــازین عــالشــیخ إمــام والعبــد الفقیــر كنــا لســه خــارجین مــن المعتقــل بشــوكنا ب.. إحنــا بقــى
لـو الحـد ده خصوًصـامعتقل القلعة الرهیب وتأدیب سجن القناطر المعفن عشان نحرم تـاني مـرة نجیـب فـي سـیرة حـد انفرادیة ما بین 

!سیادنامن أ
لیلة الخروج شربنا فنجالین قهوة في مكتب اللواء أحمد رشدي اللي كان أیامها مفتش كبیر في جهاز مباحث أمن الدولة وأثناء 

!للي حصلشرب القهوة طلب مننا إننا ننسى ا
وقال لنا بالحرف الواحد 

حنا كلنا وطنیین زي بعض وٕان الخالف في الرأي ال یفسد للود قضیة وفوجئ الراجل وأنا معـاه بالشـیخ إمـام بیشـخر وبیقـول إ-
:له

:وبلع الرجل الطیب ریقه وقال الشیخ إمام! وهو من شروط الود إنك تعتقلني عشان اختلفنا یا سي ود.. شیاله یا سي ود-
للي اعتقلكم المرحوم عبد الناصرا-

:قال له
وایش عرفك إنه مرحوم؟-

.الراجل قال لك ما بدهاش وراح داخل في الموضوع
ملمومـة علـیكم اتبعتـرت وٕاذا كنـتم عـایزین انـتاللي اعتقلوكم أهم في المعتقل واحنـا والد النهـاردة والشـلة اللـي ك–شوفوا بقى -

.وٕاوعوا تفتكروا إن الدیمقراطیة حتحمیكوا منيأل،–را جهاز اإلعالم ب–تغنوا یبقى من خالل جهاز اإلعالم 
:قلت له

!مش مصدقین إن فیه في البلد دي دیمقراطیة من أصلهأصالً إن احنا جًداسعادتك تتطمن خالص لسبب بسیط -
:واحنا مروحین لقیت إمام بیقول لي

كده تبقى غفلقت یابو النجوم -
:قلت له



٧٩

:قال یا قرد حسیخطوك قال لي.. ییجي عالهیا واطهاتغفلق یا سیدي وال -
حتبوظ بقى وال إیه .. والحاجات اللي اتلحنت في المعتقل دي-

إیه : قلت له
:ضحك وقال لي

فایق ورایقانتواهللا یا أخي -
:قلت له

.إحنا امبارح كنا في جره والنهاردة خرجنا برا عایز إیه تاني–دماغك یا إمام -
:قال لي

ي عایز أغن-
قلت له 

.قكفي حد ماسك بُ انت.. ما تغني-
حـوش خصوًصـاو عموًمـاأول لیلة من لیالي رمضان وما أدراك ما لیالي رمضان في حي الحسـین انتك–وروحنا حوش آدم 

.آدم
.تتنسیشسهرة من سهرات العمر اللي ما انتنا الكهارب والزینات وحرارة المودة اللي احاطونا بیها أهالي الحوش وكتاستقبل

لكن بعد السهرة كل واحد روح على بیته وفضلنا أنا وٕامـام ومحمـد علـي بوزنـا فـي بـوز بعـض ودي فـي حـد ذاتهـا حاجـة تجیـب 
.الفقر الدكر والعیاذ باهللا یومین تالتة وذات صباح وعلى ریق النوم جالنا الهاتف من الحوش

یا شیخ إمام یا أستاذ نجم -
.ویة عیال على شویة بنات ما تفرقهمش من بعض ألن الجمیع سایبین شعورهم خنافسلك شىبصیت من شباك المسقط والق

:قلت
مین؟ 

قالوا
احنا الطلبة -
؟طلبة إیه-
طلبة الجامعة -
؟جامعة إه-

.راحت بنت منهم قایلة
.جامعة حبشي

رحنا ضاحكین كلنا وكملت البنت
ناوي تستجوبنا من فوق كده كتیر؟انتلكن -

.السلم وفي ظرف ثواني كانوا قاعدین معایا في األوضةوراحوا هاجمین على
فیه إیه؟.. وهي وهوانتإیه بقى یا سیدي -

قال واحد فیهم 
ال اتطمن-
دا غیــر . العیــال ملـوا علینــا األوضـة ونــس ودفـا وخفـة دم مصــریة مـن علــى أبوهـا–بـص فـي العیــال شـمال یمــین حاجـة تفـرح أ

.سبب وال مصدرالثقة اللي في عنیهم اللي ما تعرفلهاش 
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و مین یا ابني؟انت-
ما قلنا لك احنا طلبة الجامعة-
وعازین إیه؟-

ما عندكش خبر؟ إحنا معتصمین في الجماعة حتي تجاب مطالبنا انتهو 
اللي هي إیه بالصال ع النبي؟-
بالصــال ع النبــي ة صــحیحاللــي هــي تحریــر األرض المحتلــة وٕاعــادة توزیــع الثــرورة بالصــال ع النبــي وٕاقامــة حیــاة دیمقراطیــة -

برضه
وصرخت بعلو صوتي 

لحقني یا إمام إ-
:قلت له .. ونزل إمام یجري من فوق

ت یا إمامصحیمصر .. سلم على مصر-
وفي ظرف دقائق كان إمام ماسـك العـود وبیسـجل لهـم كـل الحاجـات الجدیـدة اللـي اتعملـت فـي المعتقـل بعـد مـا فهمونـا إن كـل 

:قلت له. .الحاجات القدیمة عندهم وحافظینها
حضــن . نــت مــش بتقــول إنــك عــایز تغنــي، غنــي بقــى لمــا تشــبع غنــا وغنــى الشــیخ إمــام مــن جدیــد فــي حضــن دافــي طــاهرإ-

.فاضة المجیدة للطلبة المصریین اللي بدأنا معاها مرحلة انطالق جدیدة بعدمانتاال
رجعوا التالمذة
یا عم حمزة 
للجد تاني 
ي اللي باقیةنتإیا مصر 

يوٕانت
مانيقطف األ

ال كورة نفعت 
وال أونطة

وال المناقشة
جدل بیزنطة وال 

وال الصحافة
والصحفجیة

شاغلین شبابنا
عن القضیة

قیمولنا صهبة 
یا صهبجیة ودوقونا طعم األغاني 

.وٕالى اللقاء مع باقي المشوار
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باطل وقبض الریح

.وأما ما عدا ذلك فباطل وقبض الریح.. شعب الفلسطیني البطلالمجد والخلود والنصر والبقاء لل
فقـط ال غیـر، وأنـا ٧٠اإلحصائیات اللي نشرتها وسائل اإلعالم العالمي بتقول إن عدد الشهداء فـي كـل فلسـطین المحتلـة بلـغ 

ن العنصـري الكریـه مغـروز فـي طـول مـا هـذا الكیـا).. طبـال أنـا زمـار انـتطـول مـا : ( بأقول والبقیة تأتي، على رأي المثل الشـعبي
لحم األمـة هیفضـل شـالل الـدم الطـاهر متـدفق زي النـافورة وهیفضـل عـدد الشـهداء فـي تزایـد مسـتمر یـوم بعـد یـوم وسـاعة بعـد سـاعة 

.وثانیة بعد ثانیة واحنا وحیاة رأس الحسین قدها وقدود
ا ة وبكل الوسائل الممكنة وغیر الممكنة بـدءً لم یتوقف لحظ) هطله ( ومخطط تهمیش الشعب العربي وتدجینه و ٧٣من سنة 

هــاء بجعــل هــم النــاس ینحصــر فــي لقمــة العــیش اللــي أصــبح الحصــول علیهــا عمــل بطــولي انتبتــرویج الفــن الهــابط والثقافــة الصــفراء و 
ي أن ولم یكـن فـتح النفـق المجـاور للمسـجد األقصـى سـوى عملیـة جـس نـبض، وفـي تصـور . یستحق التدوین في الموسوعات العالمیة

وســیبك مــن . الســفاح القــذر بنیــامین النــتن لــو كــان حســبها صــح وقــدر رد الفعــل الفلســطیني مــا كــانش أقــدم علــى هــذا العمــل الجنــوني
صــدقني ده مجــرد هــذیان مــن صــدمة رد الفعــل البطــولي اللــي لخــبط كــل . التهــویش وطــق الحنــك اللــي تضــمنته تصــریحاته األخیــرة

خابیــة وأرغمــه علــى دعــوة النــتن وصــدیقه نتمــن برجــه العــاجي وشــده مــن حملتــه اال) كلیمتــوم ( الحســابات ونــزل الخواجــة المتــواطئ 
.عرفات للتشاور في األمر وكسب الوقت لعل وعسى

لكــن الجدیــد فعــال فــي .. وٕاذا كــان الشــعب الفلســطیني بیقــدم كــل هــذه التضــحیات الغالیــة وبمنتهــى الرضــا فــده مــش جدیــد علیــه
یین العزل بالدفاع عن المقدسات الدینیة لكل المسیحیین والمسلمین في هـذا العـالم التعـیس وأمـام ترسـانة الموضوع هو انفراد الفلسطین

األسلحة األمریكیة الرهیبة اللـي أصـبحت لعبـة فـي یـد إسـرائیل الطفـل المـدلل لمامـا أمریكـا والحـارس األمـین للمصـالح األمریكیـة اللـي 
.وطن العربي المتلىهي النفط والثروات الطبیعیة الهائلة في ال

.مرة أخرى المجد والخلود والنصر والبقاء للشعب الفلسطیني البطل وأما ماعدا ذلك فباطل وقبض الریح
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!محضر.. إنذار باإلعجاب على ید

ت وال اســـم مســرحیة عـــدم مقــاوالوال ال ســمح اهللا عنــوان مسلســـل هــابط وال أفـــیش فــیلم .. ســیادتك دا مــش مطلـــع أغنیــة شـــبابیة
.المؤاخذة قطاع خاص

ـــة بتـــاریخ  ـــة الجزئی ـــم محضـــرین محكمـــة األزبكی ـــه خـــتم النســـر وصـــادر مـــن قل ســـیادتك دا كـــالم مســـجل فـــي ورق رســـمي وعلی
!لتسلیمه للمخرج عصام السید مدیر المسرح المذكور٢/٣/١٩٦٦ووارد إلدارة المسرح الكومیدي بتاریخ . ٢٥/٢/١٩٩٦

نفــق الســبتیة عمــارة العــریش وبــور ســعید أمــام ١٨ن مكتــب نبیــه الــوحش المحــامي ومحلــه المختــار مكتبــة رقــم واإلنــذار طــالع مــ
أمــا صــاحب اإلنــذار فــده . والمحضــر اللــي حمـل اإلنــذار یــدعى صــالح محمــد. معهـد الخدمــة االجتماعیــة بــالقللي دائــرة قســم األزبكیــة

لمحروسة یدعى نبیه الوحش المحـامي طقـت فـي دماغـه یـوم السـبت شخص دماغه السع بحب مصر ا.. سیادتك موضوع قائم بذاته
وأنــا لمــا –مســاء الخیــر یــا مصــر –یخطــف رجلــه لحــد مســرح محمــد فریــد ویتفــرج علــى العــرض المســرحي الجمیــل ١٠/٢/١٩٩٦

السـمیع العلـیم یقـوم یشـاء .. القصـد.. باوصف العرض بـ الجمیل بـاقول انطبـاعي بعـد مـا شـفت العـرض واسـتمتعت بیـه إیمـا اسـتمتاع
ال یعلمهــا إال عــالم الغیــوب إن ســفیر الكیــان الصــهیوني لــدي حكومــة مصــر العربیــة یحضــر العــرض فــي نفــس اللیلــة الــي ولحكمــةٍ 

حضــرها أخونــا الالســع بــاهللا نبیــه الــوحش المحــامي فیجــري مــا جــرى قــدام عینــه فیضــرب الربــع اللــي فاضــل فــي دماغــه ویهدیــه تفكیــره 
مـن فریـق الفنـانین أصـالً ذه الحماقة المصریة النبیلة عشان تكمـل بیـه دائـرة عشـاق مصـر المجـانین المكونـة الشیطاني إلى ارتكاب ه

وعصــام الســید مــدیر المســرح الكومیــدي وتحاصــر الــدایرة حشــرة دنیئــة –مســاء الخیــر یــا مصــر –والفنیــین أبطــال العــرض المســرحي 
دم جوزها الطیار الشهید اللي قتلوه الصهاینة وسرقت دعـوة انتشدید وخشرف مهنة الصحافة الي بتنتسب إلیها مع األسف الانتخ

مجانیة أو تحایلت على استالمها من إدارة المسرح عشان تهدیها للسفیر الصهیوني یحضر بیها العرض في غفلة من الجمیـع ویبلـغ 
!بیها الفجر إنها تحضر العرض بصحبته

مـش وصـي علـى الوطنیـة فـي أوالً د ذكـرهم سـواء هنـا أو فـي اإلنـذار ألنـي أنا مش ح أوجه كلمـة شـكر ألي واحـد مـن اللـي ور 
كمـان أنـا مـش ح أشـرف حشـرة الصـحافة بـاللوم وال حتـى بالسـب ألنهـا .. أنا مـالیش فـي مصـر اكتـر مـن أي واحـد فـیهمثانًیامصر و 
.–حشرة –مجرد 

دة أسـئلة لعشــرات األصــدقاء المنضـوین تحــت لــواء أنـا بــس بعـدما تشــوفوا صــورة اإلنـذار المنشــورة تحـت المقــال عــایز أتوجـه بعــ
البابالعالي موالنا السلطان األعظم نجیب األول ابن شهاب الدین شاعر البسطاء وٕامـام الكؤبـاء ومؤسـس دولـة بنـي یغمـوم فـي مصـر 

.المحروسة
یرضخ للتطبیع؟الشعب المصري ده له أي نوع من الحلول؟ حد یقدر یلوي دراعه؟ یحوق فیه التجویع ف.. بذمة النبي

:وحنروح بعید لیه ما تیجوا نرجع لنبي العامیة المصریة سیدي أحمد ابن عروس علیه السالم اللي قال في كالمه العزیز
من عشجنا عشجناه

وصار متاعنا
ه عمتا

ومن كرهنا 
.یحرم علینا اجتماعه
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..والملك.. الكلب

.اللي مجدر ذكر اسمه یرعب الوحوش في الفال ویخنق غناوي الطیر على األشجار.. لملوك الجبارملك ا.. األسد الجلیل
–المكـررة –قاعد في مجلسه المهاب بین الحشم واألتباع والكل بیسمع باهتمـام مصـطنع لشـاعر الـبالط فـي قصـیدته الجدیـدة 

والحـط الجمیـع .. دخل الحاجب ووطى على ودن الملك ووشوشهوفجأة–اللي بیعدد فیها مناقب الملك الموروثة عن أسالفه العظام 
:االهتمام على وجه الملك وهو بیقول للحاجب

.خلیه یتفضل-
الـه مزریـه ووقـف بـین إیـدین الملـك فـي انكسـار اللي دخل منها التعلب المكار فـي حواتجهت األبصار إلى باب القاعة الملكیة 

:وهو بیقول
موالنـا الملـك بیجـري فـي عروقـي مـع الـدم مـا كـانش األمـر همنـي وال كـان الموضـوع شـغل لوال إني من أخلص األتبـاع وحـب-

.بالي
وبعد سین وجیم بین الملك والثعلب فهم الحاضرون إن الكلب توتو شرب له كاسین وفقد السیطره على نفسه وعـاب فـي الـذات 

قـل األسـد الجلیـل بموكبـه إلـى الخمـارة انترف یلمه و الملكیة وهدد بتحطیم رأس األسد وطحن عضامه وطاح في الجمیع وما حدش عا
ة ة عن فتافیت والكلب توتو قاعد حـاطط رجـل علـى رجـل وقدامـه علبـر اللي فیها الكلب توتو دخلوا لقیوا الترابیزات مقلوبه والقزایز عبا

:هاء، ودخل الملك ع الكلب وسألهنتاالمارلبورو وقزازة الدمیل على وشك
توتو؟انت-

:قال له
شایف إیه؟انت.. شایفانتما زي-

:قلت له
عبت في الذات الملكیه؟انت-

:قال له
یا عم بال ملكیة بال جمهوریة اشتري دماغك؟-

:ولما هم الملك بالهجوم على توتو قال له
.سیبني أروح أجیب قوتي من البیت وارجع أوریك نفسكصحیحملك انتكده تبقى خدتني على خوانه ولو –أل -

:سدقال لهم األ
.سیبوه یروح یجیب قوته من البیت-

:قال له
وأنا إیه اللي یضمن لي إنك ما تهربش؟-

:قال له
ملك یهرب من كلب؟إزاياتجننت انتأكید 

:قال له
.أنا عایز ضمان.. بال ملك بال كتابة.. یا عم ما تبعلیش كالم-

.اختار الضمان اللي یعجبك
:قال له

.القیكاربطك ع العمود ده لحد ما أرجع أ-
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لبیـت مـارجعش اله ما فیهاش فكاك وخرج الكلب توتو یجیب قوته ماطه جمّ بووافق الملك وجابوا السلب وربطوه على العامود ر 
ساعة ساعتین یوم یومین جمعة جمعتین لغایة األسد ما انهد حیله ومصارینه نشفت م الجوع واضـطر أن یلجـأ للفـار علشـان یقـرض 

األسد لقي نفسه اتحرر م التكتیفة نفض ااقه القدر انفتحت له فهجم على السلب قرضه بسنانه وأول مله السلب وتصور الفار إن ط
:نفسه وأدار الفأر ضهره ومشي في اتجاه برا البلد ولما الفار سأله

رایح فین یا موالنا؟-
:قال له

!مالكش عیش فیها.. ویحلك الفار.. بلد یكتفك فیها الكلب-
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اقرأ الحادثة

كـان المعلـم اللـي مسـرحني یـدعى الشـیخ عبـد الجـواد وكـان خـریج المعهـد . أیام ماكنت بابیع جراید في شوارع وحـواري الزقـازیق
.الدیني بالزقازیق

وأشهد إن هذا الشـیخ المعمـم كـان أسـتاذي األول فـي علـوم الـبكش واألونطـه والبلمـوطي اللـي كـان بیجیـدهم أكثـر ألـف مـرة مـن 
!أجادته لـ اللغة العربیة األم

ذات مرة البضاعة رنخت معایا ورجعت لـه بالجرایـد زي مـا هـي وأنـا متصـور إنـه حیهـب فـي وشـي ففوجئـت بیـه بیضـحك وهـو 
:بیقول لي بمعلمه

وبناء عل نصیحته لفعت الجراید تحت باطي وانطلقـت بأقصـى .. لكن أنا ح أعلمك وأكل من بیتنا.. لسه عضمك طريانت-
.ي في الشارع وأنا بانادي بعلو صوتيسرعت

!الوجبة جبرتانتوفي نهایة شارع البوستة اللي هو نفس شارع مكتبة الشیخ عبد الجواد ك. اقرأ الحادثة اقرأ الحادثة
وعلـى فـرض إن حـد قـرأ الحادثـة مـا بتفـرقش ألن .. النهاردة عاملین جریدة بحالها للحوادث وما حدش بیصدق وال بیقرأ الحادثة

كلهـا محصـلة بعضـها وأقـرب مثـل علـى كـده الحادثــة .. فتقـرأ الحادثـة مـا تقـراش الحادثـة!! بـاهللا فقـدنا اإلحسـاس بالدهشـةحنـا والعیـاذإ
منعت قوات االحـتالل الصـهیوني آالف المسـلمین مـن الوصـول –! أول القبلتین وثاني الحرمین–اللي جرت على المسجد األقصى 

لجمعــة واســتخدمت قــوات بنــي صــهیون الطــائرات العمودیــة والــدبابات والمصــفحات والمــدافع ســریعة للمســجد الشــریف ألداء صــالة ا
.الطلقات ضد مجموعة من العزل وال حول وال قوة إال باهللا

وأنا دلوقتي باتوجه بسـؤال بـرئ –! ال صالة الیوم–ومن باب شر البلیة ما یضحك إن جنود بني صهیون كانوا بیقولوا للناس 
-!ینفع نصلي الجمعة یوم السبت–ماة اإلسالم لحجًدا

یتوا الســكاكین علــى راجــل أعلـــن علــى المــأل وأكثــر مـــن مــرة إنــه مســلم وموحـــد بــاهللا وصــدرت األحكـــام یعنــي كلكــوا قمتــوا وســـنِّ 
.. بـد اهللا ورسـولها عالقضائیة بتفریقه عن زوجته التي أعلنت هي األخرى أنها وزوجها مسلمان یشهدان بأن ال إله إال اهللا وأن محمـدً 

وكل ده ألنه حاول االجتهاد في أمور دینه في حین تغمضون عیونكم وتضعون أصابعكم في آذانكم أزاء أكبر وأبشـع جریمـة تقتـرف 
!!تهوید المسجد األقصى وصالة الجمعة یوم السبت–في حق اإلسالم والمسلمین 

.حادثةقرا الإ.. إقرا الحادثة.. راب یا حاوي وولسه یا ما في الج
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مین فینا العشوائي

ن العبـــد الفقیـــر هللا تعـــالى یســـتتب فـــي مســـاكن الزلـــزال بهضـــبة المقطـــم الوســـطى كمـــواطن كامـــل األهلیـــة یشـــاء الســـمیع العلـــیم إ
بة بوتاجاز وعقد شقة مـع الحكومـة وتلفون وعداد نور وأنبو ) بزابورت ( والمواطنة وذو حیثیة اجتماعیة وعدم المؤاخذة عنده بطاقة و 

.خاباتانتذات نفسها وعندي بطاقة ضریبیة بس ما عندیش بطاقة تموین وال بطاقة 
آخر العنقود ومرت األیام وكبـرت األنسـة » بدون مقاطعة « فت زینب بنتي اللي هي وبناء على كل ما تقدم استخرت ربنا وخلِّ 

قیـت حضـانة نمیسـة علـى مرمـى حجـر منزلـي العـامر ولحسـن الحـظ طلـع والتحـري لوبالبحـث ..زینب وحـان موعـد دخولهـا الحضـانة
ة المصـاریف ألنـي ر یغـات وأنـا الحقیقـة مـش عـایز أجیـب سـقلت في عقل بالي وماله یا واد لغات ل» مدارس المقطم للغات « اسمها 

یعنـي قـول .. عـراض والخـوض فیهـا حـرامتعكنن وعاشن أریـح نفسـي اعتبـرت مصـاریف مدرسـة زینـب زي العـورة واألاكل ما افتكرها ب
یرضـىكفیت ع الخبر ماجور وكتمت الدم ع القیح ورضیت بالهم ولكن یبدو أن السید الهم هو اللي مش راضي یتعطف ویتلطـف و 

.بي
المفروض إن حضانة اللغات دي فیها أتوبیس لفقراء األطفال اللي تیجي على رأسهم الطفلـة زینـب أحمـد فـؤاد نجـم بـال منـازع،

وبالســؤال والتحـــري عـــن قیمـــة اشـــتراك األتـــوبیس اتضـــح إنهـــا خمســمیت جنیـــه بالتمـــام والكمـــال والحمـــد هللا علـــى كـــل حـــال، امتصـــیت 
محمد لسه بخیر واللي رزق بالمصاریف یرزق باشتراك األتوبیس ُأمة.. ت في عقل بالي وماله یا وادالصدمة وتمالكت أعصابي وقل

.»الباص « اللي همه بیسموه من باب الدلع 
وتصدق باهللا یا مؤمن؟ إني كنت أسعد مخلوق فـي الـدنیا لمـا علمـت بـأنهم رفضـوا اشـتراك زینـب فـي موضـوع البـاص لكـن لمـا 

أتاریهم خایفین على سالمة األخ الباص من دخول المناطق العشوائیة اللي .. عرفت سبب الرفض إتاخدت حبتین وما بقتش مصدق
!هي مساكن الزلزال

وا خــایفین انتـیعنـي ! وا قبلتـوا الطفلـة نفســها وهـي سـلیلة جمیـع منـاطق مصـر العشـوائیةانتمنطـق؟ طـب مـدا.. يطـب بذمـة النبـ
من العدوى اللي ممكن تتنقل لهم من االحتكاك بأطفال الحجارة اللي تعتبر زینب ممثلهم الشرعي والوحید ) الزلموكات ( على أطفال 

قال إن القمر یشبه لمحبوب الفؤاد؟ قصدي مین اللي قال إن مساكن الزلزال بهضـبة مین اللي.. في حضانة المقطم للغات؟ وبعدین
المقطم الوسطى منطقة عشوائیة؟ أسأل السید الوزیر المحـافظ عمـر عبـد اآلخـر؟ والـال أسـأل الـدكتور حسـین كامـل بهـاء الـدین وزیـر 

ع أكبــر مــن كــده بكتیــر وفــي الحالــة دي ألجــا لمجلــس األمــن التعلــیم؟ والــال أســأل اللــواء حســین األلفــي وزیــر الداخلیــة؟ والــال الموضــو 
.الدولي؟ والال اكتفي بشكوى الجمیع للذي ال یغفل وال ینام؟
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!أكید فیه حد دلق حاجة أصفرة

.اللي بیحكوا علیهدا نوع جمیل ومبروك زي میة زمزم وماء المزن.. مش من النوع اللي بنشوفه في السینما ألطبًعاهي 
أم كلثــوم والســنباطي .. ومــن یومیهـا وطــرح البحــر قــال خـد عنــدك.. ن حــالل خـال بحــر المنصــورة نــایم وراح دالقهـم فیــهواحـد أبــ

.وكامل الشناوي وعلي محمود طه، وأفضل أعدلك من هنا للمنصورة وال ینتهیش العد
هنده بدرت قبلهم بشاعر البؤس العبقـري عبـد الحمیـد الـدیب كمشیش في المنوفةي قب لما تجود بصالح حسین وشاانتوٕاذا ك

فالسنبالوین في المنصورة بعد ما بدرت بأم كلثوم والسنباطي لحقتهم بشـاعر بـؤس ال یقـل عـن عبـد الحمیـد الـدیب ال فـي البؤسـي وال 
یـوم مـا يناشـكره بشـده ألنـه جـاملالحـظ فأنـا بمصطفى الطایر وٕاذا كان فیه في حیاتنا شخص حقیقي اسمه .. أال وهو.. في العبقریة

! اإلنسـان یشـرب مـر ویفـرز عسـلإزايعرفني على مصطفى الطایر ومنحنـي فرصـة إنـي أصـاحبه فتـرة مـن الـزمن اكتشـفت خاللهـا 
مصطفى الطایر والمرحوم الشاعر حامد األطمس وأنا، وٕاذا بشحات ینشن : في سیدنا الحسین–أفندیة –كنا قاعدین مرة على قهوة 

:صطفى الطایر بالذات ویقول لهعلى م
:والنبي یا بیه أنا مش من البلد دي وبقى لي یومین ماكلتش وبدون تردد قال له مصطفى الطایر-

.وضحك الشحات وانصرف! وٕایه المشكلة؟ طب ما أنا م البلد دي وبقالي سنة ما كلتش
الطایر من القالئل اللـي خـدوا بتـارهم مـن وٕاذا كان الزمن اضطهد مصطفى الطایر ضمن مالیین المضطهدین، فإن مصطفى 

:مثالً .. الزمن وخلوا فضیحته بجالجل وقالوا فیه ما قال مالك في الخمر
أنا للي صبري غلب 

صبر النبي أیوب
وشفت أكتر كتیر 
م الوعد والمكتوب

وصبح في المجتمع
تافه ومش مرغوب

سمي أصبح ما بین المخلصینوإ 
دعوه ألني طالع

ب موهوب؟ بعید عنك أدی
:حنالقي مصطفى الطایر بیوصف أصدقاء الزمن العایب ویقول.. وألن الزمن هو ناسه بكل ما فیهم من المزایا والعیوب

أخلص صدیق 
كنت فاكر إنه ینفعني

في الشدة باع الصداقة
بعد ما باعني
لظروفاله واللي اشتكي

لقاه یوزعنيأ
وأنا جاي له ماشي

ر المشي تاعبنيوكتی
لهدوم اللي فوق جسميحتى ا

!!بتوجعني
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:وزي أي فنان ساخر عظیم ما بیسلمشي مصطفى الطایر من لسان مصطفى الطایر وبیقول فیه
البدلة فوقي مفتقة

ولونها انطفى
بّ رَ جْ احتى القمیص
امن عرق القف

لو كان بیتكلم 
لجلقال من دون خ

ملعون أبوك
.البو اللي سماك مصطفى

ه الفنـي الفریـد إبداعـا أعتقـد أن أغلبـه ضـاع نتیجـة اإلهمـال وٕالـى جانـب عالمنـا بعـد مـا خلـف تراثًـورحل مصطفى الطـایر عـن
وال حول وال قوة إال باهللا .. ضاعوا في سویقة الكاسیت والفیدیو كلیبأیًضاترك مجموعة من األبناء الموهوبین مش قادر اعتقد أنهم 

.العلي العظیم
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أم األهرامات...التيمصر

ویاما لحظات رضـا وتجلـي فـي .. هرم ولدته الست الطاهرة في لحظة رضا وتجلي» والعهدة ع الراوي « وأسامة أنور عكاشة 
مدد یـا سـیدنا الحسـین یـا ابـن بنـت النبـي –أولیاء اهللا الصالحین –عمرك الممدود یا مصر یا محروسة بزنود والدك وبركات السادة 

ویــا ســیدي علــي یــا زیــن .. م هاشــم یــا ســتنا یــا رئیســة الــدیوان یــام العــواجز یاندهــة المنضــامومــدد یــاا.. عم یــا أمیــر الشــهداءلــنیــا ولــي ا
العابدین یا عترة النسل الطاهر الشریف نظرة ومدد مدد یا نفسیة العلوم یا بحر المدد ویا عالم قـریش العلـم یـا ابـن إدریـس یـا شـافعي 

وعـذرا یـا سـادتي یـا مــن یضـیق المقـام بـذكركم یـا مـن تحرســون الحمـى مـن كیـد العـدا ولــؤم .. لـى طــول المـددیـا سـاكن قرافـة اإلمـام ع
وأعـوذ بـاهللا مـن قولـة أنـا فـاكر لمـا افترجـت لـه ع .. مني علیكم ومن جمیع أهل مصر الطیبین عـاطر المحبـة وفـاخر السـالم.. اللئام

لكـن سـألت نفسـي سـؤال –الفرخ الفصـیح فـي البیضـة یصـیح –لي قابلنا ما قالوا المشربیة والشهد والدموع في بدایاته ما قلتش زي ال
إیـه أظنـى فـؤاد المجنونـة بنـت المجـانین اللـي اسـمها مصـر تولـد نجیـب محفـوظ للتلیفزیـون بینمـا –والعیاذ بـاهللا –تقدر تسمیه فلسفي 

نـافورة السـحر مـن قلـب الشـاطر أسـامة المصـري عتقـول وانـدف!.. ل عمـره كمـا وكمـان؟نجیب محفوظ للروایة لسـة عـایش وربنـا یطـو 
ــا فــن وحوادیــت وشــبهة فكرتنــا بســحر حوادیــت المهــد اللــي یامــا هدهــدت عیــون البنــات والــوالد وســلمتهم ألحضــان  عشــان تمــال حیاتن

.مالئكة النوم وغناوي عصافیر األحالم
م وكأنــه راقــد علــى بحیــرة عســل سریاقوســي والمــدهش فــي الشــاطر أســامة المصــري إنــه كــل مــا بیطــول الحكــى بیحلــو الكــال.. 

ومحاوطهــا شــجر التمــر حنــة ولیمــون البنزهیــر وأكیــد أیكــد إن المشــیر محمــد حســین طنطــاوي فــي األصــل فــالح مصــري متربــي ع 
كان فاكر المثل الشعبي ١٩٧٣النصر سنة أكتوبرالحكمة والمواویل ألنه لما اختار الشاطر أسامة عشان یحكي للعالم عن ملحمة 

١٩٧٣فـالح؟ وهــي العقلـه اللـي كلوهــا بنـي صـهیون ســنة .. مـش باقولـك–نصــه یاكـلإدى العـیش لخبــازه ولـو –لمصـري الفصـیح ا
ولمـا مصـر . والفالحـین فـي بلـدنا یعشـقوا المواویـل والحكـاوي ألنهـم أصـل المواویـل وصـناع الحكـاوي! ینفع نسیمها غیر عقلة فالحین

.تمول وتحكي بتوقف الطیر ع الشجر
ال تبلع لسانك .. نتك أمانةیتك وصیة وأمِّ العطش واألشواق ومجسد الحلم في الحوادیت وصِّ ياطر أسامة المصري یا راو ا شوی

وعن عبد المنعم ریاض وعن –! آكل الدبابات–إحكي یا شاطر أسامة عن عبد العاطي .. وال تحتار وال یرتعش بین صوابعك القلم
علـیهم ألـف رحمـة .. اح في عمر الزهـور وعلـى وجهـه الجمیـل ابتسـامة الرضـا بالنصـر والشـهادةخاطر وعن أیمن وعن شبابنا اللي ر 

.والدك یا مصر یا والدة یالسعة المواویل ومعنى الحكاوي على طول الزمان.. ونور
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حبل البقرة

.قى لو الباطل ده مسنود على قوةبيواإلش.. زي اللي إحنا فیه! بیبقى الباطل عینه قویةأحیاًنا
والفـالح مجـرد ! زنقت معاه وفضلت تزنق لحد ما قرر إنـه یبیـع البقـرة–! الجعان–عمك علي أبو سماحة فالح النیل الشقیان 

عمـك . لفي دار الفالح هي المواطن رقم واحد، ألنها المصدر الرئیسي للـدخألن البقرة.. حارنتما یفكر إنه یبیع بقرته یبقى قرر اال
لین عبــارة عــن موكــب جنــائزي حــزین مشــكِّ ننــیولتعلــي ماشــي ع الزراعیــة مــنكس رأســه وباصــص فــي األرض وســاحب البقــرة وراه

جـم علـى عمـك علـي ونـتش مـن إیـده حبـل البقـرة بحركـة عنیفـة ط الدره ینشـق عـن شـخص طویـل عـریض هوضئیل وصامت وٕاذا بغی
!ومفاجئة

.. یســه وبــص للعــون اللــي قدامــه وحســبها فــي دماغــه لقیهــا مــا تــنفعش تمشــي عافیــةلجســده الهزیــل وكأنــه بیقعمــك علــي بــص
نتشـت انـت.. وفي لمح البصر كان عمـك علـي راسـم علـى وشـه ابتسـامة ودودة وقـال لــ اللـص بصـوت مشـحون بـالمودة.. فقرریناور

رایح فین؟ : من إیدي حبل البقرة لیه یا عم؟ رد اللص بحسم
.في السوق وعلى رأي المثل قالوا له یا جحا إیه اللي رماك على المر قال اللي أمر منهرایح ابیع البقرة: قال له

كـل .. أضـاف بسـرعة وعلـى العمـوم أنـا مـش زعـالن وال حاجـة. وألنه ما عرفش یقـرأ رد فعـل كالمـه علـى مالمـح اللـص المیتـه
.ةوسیب بقى حبل البقر .. واللي بیجي في الریش بقشیش.. اللي یجیبه ربنا كویس

وحتبیع البقرة بكام؟.. استنى أما اخلص كالمي یا حیوان: قال له
ودا برضه سؤال یا محترم؟: قاله بلهجة ودودة النفاق

.وكان حیبتدي یسخن ولوال ضغط على أعصابه وكمل وهو مبتسم
عنــي زي مــا تقــول ی.. ألنــه عــدم المؤاخــذة الســوق مــالوش كبیــر. بختــك یــا بــو بخیــت.. المســائل دي بتبقــى.. أنــا قصــدي یعنــي-

إنما واهللا فرصة سـعیدة .. كل حي ونصیبه.. تطلع قرعة تطلع حمرا.. بقى وحظكانتجنابك كده عبارة عن بطیخة مقفوله و 
. وهات بقى حبل البقرة لو سمحت.. اللي شفناك

ي بیطلــع مــن وزادت دهشــته أكثــر لمـا لقــى الحرامــ! ر كالمــه لقــاه بیبتســم فمــا صـدقش عینــهیوبـص علــى وش اللــص یشــوف تـأث
:وهو بیقول له. جیبه علبة سجایر وبیمدها له

.حیلة الشاب یا رب ضحك عمك على بارتیاح وقال لـ اللص. سیجارتین.. خد دول عفرهم في الطریق
! كیــوف إیــه یــابن والــدي؟ مــش لمــا نبقــى نالقــي العــیش الحــاف األول.. الحمــد هللا ربنــا تایــب ع العرایــا مــن غســیل الصــابون-

.ومن فضلك بقى سیب حبل البقرة. جنابك على كل حالتشكرعموًما
اختفت االبتسامة من على مالمح اللص وبدأ وشه یضرب بصفار وعینه تضرب بحمـار وفضـل مـادد إیـده بعلبـة السـجایر فـي 

:وش عمك على اللي بسرعة فهم الرسالة فمد إیده یاخد علبة السجایر وهو بیقول
أقل ما فیها أهو بیحرق فضالت .. ما هو الدهان ده له فوایده برضه.. وبیني وبینك بقى. ن هدیة الحبیب ال تهدي وال تردكل-

وعلـى العمـوم یـا .. سـمح اهللا حصـل لـه أكـلا في حالة مـا إذا النفـر مننـا ال د) وضحك باستظراف وكمل ( األكل في المعدة 
.موالنا هدیة مقبولة والنبي ذات نفسه قبل الهدیة وسیب بقى حبل البقرة

لو ربنا سهلها معاك وبعت البقرة حتجیب لي إیه؟.. ا تقولليالبقرة إال امَّ لل له مش ح أسیب حبقا
وٕایـه اللـي ! مـا دي عبـارة یـا والدالقـدرة علـى تقیـیم الموقـف فقـال بمـا یشـبه االنـدفاع أعمك علي أبو سماحة من شدة غیظه فقد

بالذات؟انتأجیب لك يحیخلین
فراح ضاحك .. اكتشف إنه قرن غزالقشيء بیلمع في إید اللص ولما دقحستسرسل لوال إنه لموكان لسه حی: واشمعنى یعني

: وهو بیقول
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ر اهللا لـو جیــت علـى عیــل م ال قــدَّ انـتطــب وهـو .. یـا راجــل دا انـى بــاهزر معـاك! بــاین علیـك خــدتها بجـدانـتد.. یـو یـو یــوه
وشـك سـمح واصـطبحتك انـتنـي اجیبهولـك م العـین دي والعـین دي دواالیمـین لتقـول لـي نفسـك فـي إیـه العیال ح أعزه عنـك؟ وعلـىَّ 

.باین علیها نادیه
!راجل نطع وخسع وطماع وغبي ونتن كمانانتو : لعمك عليلوألول مرة ینطق اللص وقا

....أنا بس كنت بأقول–كتر ألف خیرك وتشكر على كل حال : قال له
.علبة سجایر لو ربنا كرمك وبعت البقرةتجیب لي معاك انت.. ال تقول وال تعید: قال له
وسـحب عمـك علـي . سـیب بقـى حبـل البقـرة اهللا ال یسـیئك وسـاب اللـص حبـل البقـرة.. بس كده؟ غالي والطلب رخیص: قال له

.. رسومات حكومیة مافهمش منها حاجـةها رزمة ورق أخضر وعلیهلدالسوق وسلمها بإیده للتاجر وخد بأبو سماحة بقرته وراح بیها 
كل اللي فهمه إن شویة الورق دول بلغة السوق اسمهم میتین جنیه مشي یحسب فیهم ویتحسبن لقیهم ما یحلوش المشكلة إنما ممكن 

.یأجلوها بس
بیعتــرض لحرامــي فــوجئ بــنفس الحرامــي العمــالقوأثنــاء مــا عمــك ماشــي یحســب ویتحســبن وفــي نفــس المكــان اللــي طلــع منــه ا

: طریقه ویقول له
بعت البقرة؟-

: قال له
.الحمد هللا الذي ال یحمد على مكروه سواه-

:قال له
بعتها بكام؟ -

: قال له
.بمتین جنیه

:قال له
وجبت لي إیه؟-

:قال
الجالبیــة قــه فــي الهــوى مــن َقبِّــةلفــوجئ عمــك علــي أبــو ســماحة بــاللص معإتفضــل َأِهــْه، و . طلبتهــاانــتعلبــة الســجایر اللــي -

:ومَزْوَرُه وبیقول له
–یـا رب ة الشـابحیلـ–بقـى أنـا أدیـك كـل اللـي كـان معایـا اللـي هـم السـیجارتین . ا ضاللي یابن المـرا الضـاللیةیا حرامي ی-

.وهناك العدل یاخد مجراه! من میتین جنیه تجیب لي علبة سجایر؟ واهللا ما أنا سایبك إال في المحكمةانتو 
بیـبص عمــك ! ذره عشــان یالقـي المحكمـة منصــوبةوقبـل عمـك علــي مـا یسـتعوعب الموقــف كـان الحرامــي مدخلـه فـي غــیط الـ-

علي في الوشوش أصابه اإلنفهاش القراشوللي ألنه اكتشف إن كل الموجودین في المحكمة الخالق الناطق من وش الحرامـي 
وكــأنهم نســخة بــالكربون منــه القاضــي شــبه الحاجــب والحاجــب شــبه النیابــة وحتــى المتهمــین اللــي فــي القفــص شــبه الــي ! إیــاه

.وبدأ المدعى اللي هو اللص یسرد الموضوع من وجهة نظره على اسماع المحكمة.. ن ع المنصهقاعدی
صعب علّي یمشي م الدار للسـوق خرمـان قلبـت فـي جیـوبي أطلـع لـه المسـاعدة مـالقیتش فـي جیـوبي .. كان في زنقه ونجدته-

ضي لعمك علي اللي واقف شبه الكتكـوت اللـي ادیتهم له من دون تفكیر واتجه القا–حیلة الشابة یا رب –غیر السیجارتین 
علي ... بیقوله المدعى ده یا

:قال له
حصل یا باشا
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:قال القاضي لكاتب الجلسة
اكتب واعترف المتهم بجریمته-

وقبل ما یفـوق عمـك علـى كـان الحكـم المشـمول بالنفـاذ بتجریـده مـن جمیـع ممتلكاتـه لحسـاب المـدعي صـاحب الحـق ویبـدو إن 
یـا .. حاسـب اهللا یخـرب بیـوتكم عـالم ظلمـه–اللي بیفتشوا عمك علي أدخل إیده في مكان حسـاس فصـرخ عمـك علـي أحد المخبرین

وقـررت محاكمتـه –إهانـة لهیئـة المحكمـة –هم مـن غلبـه عواعتبرت هیئة المحكمة إن عمك علي بالبقین اللي بعب! د الكلبأوالكفره ی
!بهذه التهمةفوًرا

:ك علي وقال لهووطى الحرامي على ودن عم
.–اإلعدام –الحق شدلك واحد محامي ألن دي والعیاذ باهللا برائتها -

:قال له
واجیب محامي منین أنا دلوقتي؟-

:قال له
.أنا محامي وتحت أمرك وحاضر عنك-

:وبلع عم علي دهشته بفعل الرعب وقال له
.إتفضل–على بركة اهللا -

:قال له
ناخد عربون -

: قاله
.ف جیوبي وسایبني ع الحمید المجیدلسه منضانتما -

:قال له
ناخد رهن 

:قال له
ما عادش حیلتي غیر هدومي -

:قال له
.اقلعها-
: قال له-
عایزني أقف قدام الهیئة الموقرة بلبوص-

:قال له
إقلع.. ال حیاء في الدین-

ا عن عمك علي وبعد ساعتین من عً داها للحرامي المحامي اللي وقف یترافع بحماس دفاوقلع عمك علي أبو سماحة هدومه وا
وانطلق عمك علي یجري على السكة . المرافعة والمداولة صدر الحكم ببراءة عمك علي من التهمة وٕاخالء سبیله من سراي المحكمة

.الزراعیة عریان ملط وهو بیهتف
.یحیا العدل-
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...!وامسرحاه

.جزیالً یونسكو وشكرً شكًرا١٩٩٦مة ثقافیة للوطن العربي عن عام الیونسكو اختار القاهرة عاص
لیــــه ! عیـــب وال شــــتومهیمكــــن االختیــــار دهیه، والَّ لكـــن لیــــه مـــا حــــدش دري بالموضــــوع ده، یكـــونش الیونســــكو ده منظمــــه ســـرِّ 

إلـى أحـد أعیادنـا الوطنیـة زي المصریین كلهم ما احتفلوش بالمناسبة دي، لیه ما یتحولش تـاریخ صـدور هـذا االختیـار عـن الیونسـكو
فـین أجهـزة ! یـوم وصـول فریقنـا القـومي إلـى نهائیـات كـأس العـالم فـي إیطالیـامـثالً كتیر قوي من األعیاد اللي مالهـاش أي معنـى زي 

وزارة الثقافة، ویا ترى إیه اللي شاغل بالهم دلوقتي من جالئل األعمال؟
ولة مصر اللي عاصـمتها القـاهرة اللـي اختارهـا الیونسـكو عاصـمة ثقافیـة للـوطن یا أستاذ فاروق یا حسني یا وزیر الثقافة في د

.١٩٩٦العربي عن عام 
ما حـدش قـال لـك مـن السـاده مسـاعدینك وتالقیـك یـا عینـي غرقـان فـي مشـاكل طبًعایه؟ إنت ما عندكش خبر بالموضوع وال إ

ا بتنشـفش مـن علـى خـدي وبـادعي ربنـا لیـل نهـار إنـه یكـون لدرجـة إن دمعتـي مـصـعبان علـىَّ انتعموًما!! مصر الثقافیة لشوشتك
یـا أخـي فـرضإ.. نا وٕایاك شر اللي ما تطیق شرهفي عونك یا خویا وینجینا وٕایاك من األیام السودا دي ویكفینا وٕایاك شر اللي ویكفی

.. اهللا ونقـول لهـم مـا یعملـوش كـده تـانينا احنا الكبار یا سیدي وجبـر الخـواطر علـىیخل! للثقافة العربیةالناس غلطوا واختارونا رواد
!وال أنا غلطان.. بس یعني أقل ما فیها نبلغ الشعب المصري اللي هو صاحب الرمه ونقول له مبروك

عنـدك خبـر إن المسـرح الكومیـدي معـرض لإلزالـة ودي انـتطبًعـا.. كـل مـن بیتنـاأنا عندي مخرج ح أقول لـك علیـه وآعموًما
میـدي إنـه أغلـق وأزیـل فـي عهـد ا احبش إنه یتقال عـن المسـرح الكو وأنا م…رحمش الثقافي والتاریخ ما بیحاجة حتنكتب في التاریخ 

تصـدق ! طب إیه رأیك لو الوزارة تبعك تدخلت وأنقـذت هـذه الرئـة الثقافیـة مـن الهـالك! مش كده.. عیب قوي–الوزیر فاروق حسني 
وال مـالكش .. ونجیـب محفـوظتحي وجمال حمدانسین والعقاد وحسن فإن ده یبقى عمل بطولي یحطك في كتب التاریخ جنب طه ح

وصـدقني مـش .. منك لمدینـة القـاهرة بمناسـبة زفافهـا السـعید كعروسـة للثقافـة العربیـة–كادوا –اعتبرها عموًماتقل ع األشكال دي؟ 
سیشـارك حملـةالسـطور دي مقدمـة لأنا دلیتك على طریق الخیر ومش مستني منك كلمـة شـكر ولكـن أحـب أقولـك إنعموًماحتندم و 

نط ومـش الزم كـل حاجـة یعملهـا الـرئیس مبـارك المبادرة واكسب بُ انتا عن مبنى المسرح الكومیدي وخد فیها كل مثقف شریف دفاعً 
زخ تحــــت أســــمنت األبــــراج بنفســــه ألن الراجــــل مــــا عنــــدوش غیــــر إیــــدین زیــــي وزیــــك وزي بــــاقي خلــــق اهللا مــــن ســــكان هــــذا البلــــد الــــرا

.ریهاتوالكبا
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ما یتوصفش؟.. ألنه

لمحتـــه بـــین .. ١٩٨٤ا ماندیـــه بإحـــدى ضـــواحي بـــاریس الجمیلـــة ســـنة الشـــیخ إمـــام وأنـــا علـــى المســـرح لیـــز ..فـــي حلقتنـــا التالیـــة
كـر بـالهالل المزهـزة اللـي بتسامة المشحونة بالتواضع ونفس النظرة العمیقة المتفائلـة تـونفس الوجـه النحیـل اللـي یفنفس اال.. الصفوف

اسـمحولي أقـول لكـن إن –لقیتنـي بـاقول للنـاس بـدون إعـداد مرتنـي المفاجـأة بالفرحـة والونـس و غ.. مغطي زرقـة السـما بالضـي الولیـد
وضــجت القاعــة بالتصــفیق –اللیــة دي اســتثنائیة ألنــه بیشــرفها وینورهــا حضــور محــامي مصــر العظــیم األســتاذ أحمــد نبیــل الهاللــي 

واللي شـاف األسـتاذ نبیـل الهاللـي فـي سـاحات ! واألستاذ نبیل الهاللي في منتهى االرتباك–صل لمدة تزید على الثالث دقائق المتوا
.المحاكم ال یمكن یتصوره مرتبك ولو للحظة واحدة مهما واجه من مواقف صعبة أو مآزق محرجة

ة هـذا اإلنسـان الرائـع عبـد الناصـر ومـا كـانش لـي شـرف وأنا الحقیقة أسعدني زماني ومنحني االضـطهاد السیاسـي شـرف مزاملـ
ت غیر الكورة وقرایة البخت وحل الكلمات المتقاطعة في صحافة مصـر تماًمامزاملته ألن كنت لسه مجرد مواطن تافه مالوش أي اه

.القومیة
لــوزراء مصــر المحروســة فــي واألســتاذ أحمــد نبیــل الهاللــي هــو االبــن الوحیــد للمحــامي العلــم نجیــب باشــا الهاللــي آخــر رئــیس ا

العهــد الملكــي الســابق وكــان ممكــن یشــتغل فــي البیــزنس ویبقــى واحــد مــن أغنــى أغنیــاء العــالم وكــان ممكــن یبقــى االبــن المــدلل للباشــا 
كل الجنسیات في عروض األزیاء والحفالت التنكریـة وغیـر من الدنیا ویستمتع بنساوین العظیم ویسافر لندن وباریس وروما یتفرج ع

التنكریــة وكــان ممكــن وكــان ممكــن واتصــور زي مــا یحاللــك إال اختیــاره العجیــب إلــى دفــع ثمنــه مــن صــحته وحریتــه وعــدم المؤاخــذة 
.برستیج الطبقة اللي أنجبته

ودول بسـم اهللا مـا شـاء اهللا فـي الكـالم والحنجـوري برینـد ! یتي أبا عن جد أغتنوا وعملـوهم مـن الشـیوعیةحِّ قرا كُ أنا أعرف ناس فُ 
!ا تعرفش لیه نبیل الهاللي نشن على منطقة الفقر والصمت في الشیوعیة وراح البد فیهام

ــا الحقیقــة محتــار أقــول مــع األســف الشــدید وال مــع الخجــل الشــدید قبــل أم أتكلــم عــن اللــي جــرى لهــذا القــدیس العظــیم فــي  وأن
رض والعسكر بیدوسوا فیـه بـالجزم الضبیشـي علـى معتقالت زكریا محي الدین من تعذیب وٕاهانات بلغت منتهاها وهو مرمى على األ

ن وأخطـر قلـب وأعظـم جـداباب معتقل أبو زعبل وهما مش عـارفین طعبـا إنهـم بیدوسـوا بـرجلیهم الجسـد النحیـل اللـي بیحتـوي أطهـر و 
.روح في بر مصر المعشوقة حتى الموت من صابح الجسد اللي بیئن تحت وطء أقدامهم الغبیة

ار أكتب عـن نبیـل الهاللـي منـین؟ إلـى أن أرتكـب التلیفزیـون المصـري واحـدة مـن غلطـات عمـره وعـرض أنا من زمان وأنا محت
یـا سـبحان اهللا أنـا كنـت متصـور إن التطـابق بـین الشخصـیتین محصـور فـي مجـال السـیرة الذاتیـة .. فیلم غانـدي محـرر الهنـد العظـیم

جه النحیل واالبتسامة المضیئة والنظـرة النفـاذة العمیقـة وبمناسـة الشـكل الو .. والروح لكن لما اتفرجت ع الفیلم اكتشفت إن الشبه واحد
حكـى لـي الصــدیق الـدكتور سـمیر غطــاس إنـه كـان مزامــل نبیـل الهاللـي فــي زنزانـة فـي ســجن االسـتئناف وأثنـاء ماكــان األسـتاذ نبیــل 

مســموع ودي حالــة نــادرة بالنســبة لنبیــل بیقــرأ فــي مجلــة تــایم األمریكیــة كــان ســمیر بیقــرأ فــي كتــاب وفــوجئ باألســتاذ بیضــحك بصــوت
:الهاللي ورفع سمیر غطاس عینه عشان یالقي نبیل بیشاور على صورة كلب على غالف المجلة ویسأله

شبه مین ده؟ -
:سقاطات سیاسیة على الموضوع لكنه فوجئ باألستاذ نبیل الهاللي بیقول لهوحاول سمیر غطاس یعمل إ

!شبهي-
ید بلیمان أبو زعبل كنت باتشرف بمزاملـة األسـتاذ نبیـل وكـان النظـام إن كـل واحـد مـن الـزمال علیـه بالعنبر الجد٩وفي أوضة 

ل یدلدق الشاي ع ایوم یقدم األكل والشاي لباقي الزمال ویوم نبتشیة نبیل الهاللي صعب علي وهو بیصب الشاي وٕادیه بترتعش وعمَّ 
:البالط قلت له

: بتمسح البالط ضحك وقال ليانتك و ثبت إیدك یا بلبل ألني مش عایز أشوف-
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!مش أحسن من أبویا الي كان بیمسح بالط الملك-
.الهاللي المحامي العظیم ال یقبل التوكیل في القضایا المخلة بالشرف مهما كان العائد الماديلومكتب األستاذ نبی

بة للمتهمین والشهود وأعضاء هیئة المحكمة بمـا مرافعات األستاذ نبیل الهاللي متعة حقیقیة بالنسانتوفي القضایا السیاسیة ك
ة الرئیس السـادات وهـو ریة اللي كان بیحاكمني بتهمة إهانأنا شفت بعیني وسمعت بودني رئیس المحكمة العسك.. فیهم ممثل اإلتهام
:بیقول لألستاذ نبیل

.كلنا تالمیذك برضهمن فضلك یا أستاذ نبیل أرجوك تتكرم علینا بنسخة من المرافعة المجیدة دي ألننا -
هذا ومازال محامي مصر العظیم األستاذ أحمد نبیل الهاللي یمـارس بإصـرار وعنـاد هوایتـه فـي التصـدي لظلـم اإلنسـان ألخیـه 

.مد اهللا في عمره ومتعه بكامل الصحة والسعادة.. اإلنسان منتصب القامة واضح لحجة بسیط العبارة والمظهر والسلوك
.نبیل الهاللي ألنه ما یتوصفشوأنا أسف لعجزي عن وصف 
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ما تجیب بوسة

داء السـكتة ویعمـل –اللهـم احفظنـا –إیه رأیكو بقى إن الشعب المصري ده من النوع الدغان الكیاد اللي ممكن یجیب لعـدوك 
.مش واخد باله.. نفسه

واللــي عاجبــه ع ! هنــا ودن مــن طــین وودن مــن عجــینالعــالم كلــه قــایم علــى بعضــه شــرق وغــرب وعمــال یضــرب یقلــب واحنــا
!والباب یا حبیبي یفوت الجمل بس ما تبقاش تقطع الجوابات. الكحل یتكحل واللي مش عاجبه یتفضل م البلد یرحل

صــبت للخواجــات األمریكــان وراح نتاش عــن المجــزرة القراشــوللي اللــي الــدنیا اللــي رواهــا النیــل مــا ســمعیعنــي مــا فــیش حــد فــي
ومــن –حلــب ضــخ الــنفط –تها العشــرات والمئــات مــن الخواجــات المتمترســین فــي قاعــدة المرحــوم الملــك عبــد العزیــز بغــرض ضــحی

یومیها والدنیا قامـت وال قعـدتش والنظـام السـعودي الشـقیق یـا حـول اهللا یـا ربـي عمـال یضـرب أخمـاس فـي أسـداس وأسـباع فـي أتمـان 
یصعب ع الكافر اللي هو الرئیس كلیمتوم المعجباني اللي مقموص ومضروب على وما بقاش عارف له رأس من رجلین وبقى حاله 

قلبه من مصر بالقوي ألنها اتجرأت وعقدت بدون إذنه مؤتمر القمة العربي في قاهة المعز للي هي بیت العیلة لسائر أنـواع العربـان 
وبیهددنا بسالمته بالعقوبات الرادعـة .. ت األیام واألزمانوال أمریكان وحتى نهایا.. من فروع بني قطحان من قبل ما یبقى فیه أمریكا

الواجعــة اللــي حیكــون أبســطها قطــع عــیش الخواجــة المصــري بطــرس غــالي وفرقعتــه مــن عملــه فــي األمــم المتحــدة ونســي إن األرزاق 
.عبده مین؟ ما اعرفش.. واألعمار بإید ربنا الي هو ساعة من عنده ترضي عبده

خلنـا لسـه مـا خلصـناش مـن سـهرة الخواجـة المعجبـاني إال ود–لما یسعد تیجـي لـه سـهرتین فـي لیلـة الفقي –وصدق اللي قال 
هو اللي من ساعة ما استلم الحكم في إسرائیل وهو ال على حامي وال على بارد وضربة الدم ملـوداه نوبـة یقـول لـك في سهرة النتن یا

بــد إنهــا تقــدم لنــا تقریــر وافــي شــافي نعــرف منــه عــدد الصــواریخ دي مصــر اشــترت صــواریخ ســكود مــن كوریــا والــزم وحتمــا ومــن كــل 
ولمـا مـا حـدش رد علیـه وال .. وكـأن اللـي خلفـوا أمـه عینـوه علینـا وصـي علـى آخـر الـزمن!! متـىوإ ٕازايونوعیتها حتسـتعمل فـي إیـه و 

یــران اإلســالائیلي اللــي بســالمته ویهــدد ویتوعــد بســالح الطرطمبــیســتین عفریــت واللــي طلــع علیــه إنــه عبــره فــي الجزمــة القدیمــة ركبــه
.١٩٧٣سنة أكتوبرنه لحق نسي الذراع الطویلة دي حطناها لهم فین في ذراع إسرائیل الطویلة وكأمسمیه

شـویة كـالب مسـعورة .. امبراطوریـة وجـار علیهـا الزمـان والهـوانانـتد عندك یا سیدي كما في روسیا اللي كـان قیصـریة وكوخُ 
خابـات مجلـس انتخابات الدیمقراطیة الـي وطـت وغطـت علـى نتسلطة من خالل مرسحیة هزلیة مسمیینها االوبیتخانقوا على كراسي ال

علینا هبطنا لدوري المظـالیم وال حـول وال قـوة یة في مصر الحدیثة واحنا یا عینياألنس تبعنا وتصدرت جدول دوري المهازل السیاس
قافیــة لصــوص ة اجتماعــات قمــة الــدول الصــناعیة الســبع الكبــرى اللــي همــا بــالوال تنســى یــا أخــي فــي العروبــ. إال بــاهللا العلــي العظــیم

ألرض ومـن یفضـلوا یحكموهـا إلـى أن یـرث اهللا اوقراصنة المواد الخام والثروات الطبیعیة تبع السشـوب الفقیـرة اللـي همـا بیحكموهـا وح
!علیها ودي حاجة ما یعرفهاش مخلوق ألنها لسه في علم الغیب

لي احنا جزء منه والشـعب المصـري مـن اسـكندریة ألسـوان غرقـان لشوشـته ومشـغول العالم الكده وبیجرى فيكل دا وأكتر من
!في ماتش األهلي والزمالك وجون حسام حسن اللي قصم ظهر البعیر

.ما تجیب بوسة؟.. نت تقول للشعب المصري من فرط الدهشة واإلعجابمطرحي مش كانتطب بذمتك لو 
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قولوا البوها

قولوا البوها إن كان جعان یتعشى 
وٕان كان شبعان 
فوق البلد یتمشى

دم الشرف بل المحارم غالي
لف العمامة

یا خالي.. وانجعص
دم الشرف

بل المحارم بمبي
حل العمامة 

وانجعص یا عمي
ا ومــن كــل بــد ناســها زم وحتًمــالاللــي شــرفت ناســها واللــي العــرایس ســت.. حــارس اهللالجلوتهــا اللیــة وا.. عروســتنا الحلــوة یــا والد

.یدوروها.. كمان یزوقوها ویشوروها وعلى بیت العدل عدل
والدهــا الحـالل اســم .. صـحافة مصـر المحروســة أم الرجالـة والبنـات ال یلــزم لهـا وصـایة مــن حـد وال تجـوز علیهــا والیـة مخلـوق

.شمسویسدوا عین ال. النبي حارسهم یملوا عین العاهرة
وهـي النظـر واألیـد واللسـان وهـي المرایـة .. وهـي العـزوة وهـي الـونس.. حبة عین أمهـا مصـر مـن جـوا.. انتوهي بقى؟ شوف 

.كله ع المكشوف وعلى عینك یا تاجر واتفرج یا مواطن وشوف–زي زینب بنتي –اللي ال یمكن تطلع العیبة ناقصة 
.–قصمه اهللا .. من أرادها بسوء–ها الخالق الناطق وهي سر أمها وبكریتها وحبیبتها وواخدة نفس طبع

ن یعنــي بالبلــدي الفصــیح وعلــى رأي المرحومــة أمــي یبقــى ینشــك فــي ننــي عینــه مــن جــوَّا كــل مــن یــبص لهــا وال یضــرب لهــا عــی
.ه كل من مد لها إید الغدر بالشر واألذىویبقى یترمى دراعه جنب.. بوحاشة

.لحقتوا خفتوا من سرسوب النور اللي یا دوب بنمد خطوتنا على مداه. العتبةدا احنا لسه یا دوب بنقول تاتا خطي 
وا عــارفین دي تبقــى أم مــین؟ أم العقــاد والمــازني وأم طــه حســین ویعقــوب صــنوع انتــلیــه كــده یــا أصــدقائي الوطــاویط؟ وبعــدین 

الیوسـف ومــي زیــادة ولطفـي الســید ولــویس وسـیدي عبــد اهللا النــدیم ورفاعـة الطهطــاوي وفریــد أبـو حدیــد وتوفیــق الحكـیم والســت فاطمــة
عــوض وحســین فــوزي وزكــي نجیــب محمــود والتــابعي ومحمــد منــدور وصــالح جــاهین وحجــازي وصــالح عبــد الصــبور وحســن فــؤاد 
وصالح حافظ وجالل الدین الحمامصي ویوسف إدریس ونجیب محفوظ وهیكل باشا الكبیر والزیات والشرقاوي وبیـرم التونسـي وبـدیع 

ودول اســم النبــي –أدي احنــا اهــه یــا دنیــا –عملــوا لنــا وعلمونــا ونــوروا لنــا ونورونــا وخلونــا نـتجعص ونقــول بــالفم الملیــان خیـري اللــي 
عــایزین تكتفوهــا وتغمــوا عنیهــا وتقطعــوا لســانها .. لیــه كــده یــا أصــدقائي الوطــاویط.. حارســهم شــویة مــن والدهــا ولســه الــدوالب ملیــان

!اتعشان تسرقوا على راحتكو وع السك
.لةزَ حرامیة رُ صحیحوا انتحد قال لكم ما تسرقوش؟ أما .. ما تسرقوا وال تولعوا بجاز

.دي بطن بقرة یابا واللي یحمل یشیل.. وا أول من سرقها وال حتكونوا آخرانتوبعدین ال 
رح وحزمنـي یـا جـوز عمتـي، المسـ.. وه بالصدید وسائر جراثیم األمراض المتوطنة والمسـتوردةسیما ودمرتوها، التلیفزیون وحقنتال

اإلذاعــة وبنســمعها دلــوقتي مــن صــوت إســرائیل مــن أورشــلیم القــدس، كمــان هــاجمین ع الصــحافة، طــب احنــا حیفضــل لنــا إیــه بقــى؟ 
.ید ورجلخدكوا ربنا من إ.. خدوهم هما كمانالتالجه والبوتاجاز؟ 
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ر مــن كــده حتطرشــق وٕاذا ائل لــو كتمــت أكتــصــالحكو، ألن المســوصــدقوني لــو هویتــوا ناحیــة الصــحافة تــاني مــش حیبقــى مــن 
.–أول حطبها –وا انتطرشقت حتولع وٕاذا ولعت حتكونوا 

.خلیكو شاهدین ع الكالم ده یا مصریین
.الباقي معروف"........یطلع تالتة"واللي ما یسمعش یبقى اللي یسمع حیسلم –من بیتنا اكلبأنا قلت اللي عندي و 


